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Foto 1. 
Neli tööülteda! päeva. Eesti 

ekspositsiooni kujundas kuntnik
restauraator Vilja Sillamaa (Eesti 
Ajaloomuuseum), teda abislasid 
Heige Peets, Raivo Paas. Evar 
Rlllsaar ("Kanut"). 
Foto 2. 

Valmis! 
Foto 3. 

Näituse avas Läti kultuuriminis
ler koos Läti Restauraatorite Ühin
gu pre!>idendi Dace Coldere'ga. 
Tervitustega esinesid ka Leedu ja 
Eesli esindajad. 
Fotod 4-13 . 

Hetki näituselt : esemed olid eks
poneerirud liikide kaupa (arheo-

11 loogja, etnograafia, maal jms.), 
kõrvuti Läti, Leedu ja Eesli restau-
raaLarile Lööd. 

6.-9. nov. 1996 toimus Riias IV 
Baltimaade konservaatorite konve
rents. Samal ajal avati ka ühisnä;
Ius "Praktilise konserveerimise 
probleeme". Näitus toimus Riia 
Lääne-Euroopa Kunstimuuseumis 
nagu k<l esimene ühisnäitus 1986. 
aastal (teine Tallillna.~ 1990; kol
mas Vilniuses 1993). Seega on 
üks ring su lgunud ja avanenud 
ning järgmine konverents-näitus 
toimub taas Tallinnas 1999. aastal. 

Näitusel eksponeeriti kokku 283 
eksponaati, mis olid grupeeritud 
liikide kaupa: arheoloogia, eUlO-

12 graafia, tarbe\..:1lnst, mööbel, maal. 
polükroomne skulptuur jne. Iga 
eset tutvustati stcndil koos fotode 
ja kiljega eseme esialgsest seisun
dist ja kasutatud konservccrimis
metoodikast. Kindlasti võimaldas 
taoline töödc esitus näitusekülas
tajal võrrelda Eesti, Läti ja Leedu 
konservaatolite töid. Kui näitus oli 
suunatud vaatajale, tutvustamaks 
konservaatori igapäevast tööd. süs 
konverentsi päevad olid tihedaks 
koostöövõimaluseks en maade 
konservaatariIe ja erispetsialistide 
vahel. Konverentsil esines li saks 
Baltimaadele ka klilalisesinejaid 
Albaaniast, Saksamaalt, Soomest 
ja Taanist. 

Eestist esineti konverentsil kuue 
ettekandega, millest osa on avalda-

13 tud ka antud büJletäänis. 
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''Reilovattim Anno 1997"' jõuab lugejateni 1998. 
aaasta jaanuaris, mil täitub ühtlasi kiimme aastat 
väljaande esimese numbri ilmwnisesL "Renovatum 
Alma I 981f' avasõnas kirjutab tollane "Kanuri" d irek
tor ja ajakirja koostaja, Endel Valk-Falk: " ... bülletään 
peab täilmu infOlwatsioonivahendaj a ülesannet, ,mdma 
teavet uuest restaureeriInisteaduscs, tutvustama hoidlu
nurkadesse ladestunud ajaloo- ja kultuuriväärtusi juba 
elUlistatud kujul ." 

Tänaseks on ilmullud seitse põhinumbrit ja kaks 
Baltimaade restamaatori te üh.islläituste kataloogi. 
"Renovat um Anno 1997" on koostatud juba uue kol
lek"tii vi poolt. Endel Valk-Falk kirjutab " Renovatllmi'" 
1994. aasta numbris: "Säilitagcm häid traditsioone ja 
täiustugem neid uutega!". Me püUame tema soovi
IUscle tllginedes iseseisvalt edasi minna. 

Selle numbri pühendame talle 65. sünnipäevaks. 

Tiillan kõiki, kes osalesid büJlerääni valmimise!. 
Koostaja Heige Peets 

Esil\3anc I"oto 

Votiivlaev ;;Maria Christina" peale restaureerimis!. 

Tagal{aanc fotod 

1. Õppenäidis: pi tseri ümber vahast 10eslUsvalJ tõkes
lamaks pitseri edasist purunemist. 

2. Pitser (Eesti Ajaloomuuseum 6440 P 3752) Keiser 
IYfaksimilian II peale konscrvcerimi st. 

3-4. Põhj a-Eesti pitserid J 9. sajandi algusesl (Tall inna 
Linnaarhii v). 

RENOVAruMANNO 1997 
Koostanud H. Peets 
Toimetanud ja kujundanud M. Sanuna 
Pildistanud J. Heiniil 
Tellllilisedjoon ised tei.nud K.A11ik 
Tõlk1.11udja ingliskeelse teksti redigeerinud K. Tarand 
Tn1kirud TALLINNA RAA}.fATUTRÜKIKOJA oO-s 
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TEOORIA 
Ohu mikrobioloogiline seire muuseumides ja 
raamatukogudes 
KurmoKonsa 
Eesti Postimuuseuill 

Urmas Kokassaar 
Tartu Ülikool, Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut 

Kultuuriväänuste säilitamise keskne ülesanne on 
kõige erinevamatc materjalide eluea pikendamine. 
Muuseumides ja raamatukogudes säilitatavad objektid 
koosnevad haril ikult tezvesl reast erinevatest materjali
dest , seUistest nagu paber, papp, puit, nahk, pärgament, 
tekstiilid, llimaloed. sünteetilised maleljalid. melaUid 
jne. Kõik need materjnl id Jagunevad lühema või 
pikema ajavahemiku jooksul, S.L nad vananevad. 
Vananemise protsess on pöördunlahi, küll võib aga 
oluliselt erineda selle kiirus, lnida teatud ulatuses on 
võima lik kontrollida. Säilitamise eesmärgiks ongi luua 
tingimused, mis viiksid mateljalide vananemise kiinlse 
miinimumini. Säilitustingimused on seega iga konser
veerimisprognullmi aluseks. kuna sobivate keskkonna
tingimuste loomine stabiliseerib vananemisprotsesse . 

Materjalide vananemisel kombineeruvad fiiüsika
liscd, keemilised ja bioloogilised tegurid. Täiendavalt 
keerustah olukorda vananemisprotsesside erinev kii-
111S. Materjalide vananemise kiirust mõjutavad tegurid 
võib jagada sisemisteks j<l viilisleks. 

I. Sisemised tcgUl' id 

1.1. Materjalide keemilis-fiiiisikalised omad used. 
1.2. Objektide .ljalugu (hoiutingimused minevikus. eel
nev restaureerim i Ile j m.). 

2. Välised tcgul"id 

2.1. 
2.1. 1. 
2. 1.2. 
2.1.l. 

Keskkonnatingimused. 
Temperatuur ja ni iSh."llS. 
Valgus. 
Saasteained (S0 2, NOx, 03. tolm). 

2.1.4. Biokahjustajad (bakterid. mikroseened, näri
Iised). 
2.1.5. Katastroofid. 
2.2. 
2 .2.1 . 

Inimkeskkonna tegurid 
Kasutamise laad . 

2.2.2. Hoiustamine. 
2.2.3. Konserveerimine-restaureerimine. 
2.2.4. Vandalism. 

Materjalide lagunemisprotsesse võib neid esilekut
suvate faktorite ja iseloomu järgi jaotada viide erine-

6 

vasse tüüpi: keemiline, saastea inetest tingintd, fOlOkec
miline, bioloogilinc ning ruüsikaliDe. 

Bioloogiline lagunemine puudutab ennekõike orgaa
nil isi matcljak ja vastavalt sellele, millised orga
nismid k.ahjustusprotsessis osalevad, eristatakse bak
terite, mikroseeute või süs putukate poolt põhjustatud 
kaltiustusi. 

Mateljalide bioloogiline lagunemine on k.ompleksne 
protsess, mis sõltub osavõtvatest organismidest. 
kaltiustatavatest materjalides\' temperatuurist ja õhu
niisb..-usest, valguse olemasolust, ventiJats.ioonist, aga 
samuti näiteks nlum ide koristamisest. Mateljaiide bio
kahjustuste esinemist on sagcli väga raske prognoo
sida. Vastavad ennetusmeetmed tuJeb kohaldada läh
tudes iga kogu eripärast. Materjalide kaitsmisel tuleb 
arvestada kahjustavate organ isuude eripärasid, kahjus
ta tavate materjalide omadusi. samuti on oluline hinna
ta kasutatud desin fi tseerimismeetodite mõju nii orga~ 

nismidcle kui ka materjalidele. 
Kõik muuseumides ja raamatukogudes säilitatavad 

materjalid asetsevad õhkkeskkonnas, millega on ühel 
või tcisel määral seotud enamik vananemisprotsesse 
mõj utavatesT teguritest. Materja lide temperanlUr ja 
niiskusesisaldus sõltuvad OIsesch õhu klimaatilistest 
parumeetritest. Paberi ja naha koostisosi mõjutavad 
õhus leiduvad saastcaincd. Tolmu koguneminc kiiren
dab mateljalide vananemist abrasiivse ja keem ili se 
toime mõ.iul. Ruumide õhk sisaldab alati biokahjustusi 
esilekulsuvate bakterite ja mikroseente spoore. Objek
tide kahj ustused tekivad aga ainult sell isel juhul, kui 
keskkonnatingimused, eelkõige õim suhteline niiskus, 
on mikroorganismide kasvuks ja arenguks soodsad. 

Kogude seisundit mõjutavalc teguri te mndIlline 
võimaldab hinnata kogusid ähvardavaid ohtusid ja 
võimalusi nende enneLamiseks. Keskkonnaseisundi 
kontroll boidlates rajancbki Õbll ruUsikaliseL keemili
se! ning bioloogilisel seire!. Seil'esüsteem peaks sisal
dama järgmisi põh i parameetreid. 

I. TemperatllUl" ja õhu suhteli ne niiskusesisaldus. 
2. Saasteainete kontsentratsioon õhus. 
3. Tolmu hulk õhus. 
4. Mikroorganismide hu lk õhus. 
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suvate faktorite ja iseloomu järgi jaotada viide erine-
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I. TemperatllUl" ja õhu suhteli ne niiskusesisaldus. 
2. Saasteainete kontsentratsioon õhus. 
3. Tolmu hulk õhus. 
4. Mikroorganismide hu lk õhus. 



Õhk on mikroorganismidele levikukeskkonnaks. 
Mikroorganismide hulga määramine õhus on küllaltki 
komplitseeritud ülesanne. Selleks rakendatakse kas 
mikroorganismide kultiveerimist vaslavatele 
söötmetele või siis rakkude otsest loendamist mikros
koobiga. Vaatleme IWlidalr sagedamini kasutatavaid 
õhu mikrofloora analüüsimise meetodeid. 

Lihtsadestamine 

Lüttsadestamisel eksponeeritakse söötmega Pctri 
tassi avatult õhu käes kindla aja jooksul. Õhus 
leiduvad mikroorganismid sadestuvad rasl'\1tsjõu mõj ul 
stetiiise tardsöötm e pinnale. Mida rohkem on õhus 
mikroorganisme, seda rohkem sadestub neid ka söölIne 
pinnale. Seejärel tassid inJ...-ubceritakse ja söötmeplaa
dil kasvanud kolooniad loendatakse. Arvutused näi
tavad, et 100 em2 suurusele söötmeplaadile sadestub 5 
minuti jooksul ligikaudu niisama palju mikroorgani s
me, nagu neid on 10 liitris seisvas õhus. Teades 
sadestusaega ja Petri tassi pindala, oo võimalik leida 
mikroorganismide Imik I m) õhus. Lihtsadesmsmeetod 
on, nagu juba nimigi ütleb, väga lihtne ja seetõttu ka 
odav, samas on aga mõõtmisel tekkiv viga küllaltki 
suur. 

Impaktorid 

lmpaktoritc tööprintsiip põhineb õhus leiduvate 
osakeste aerod ünaamilistel omadustel (i nertsil). Seadet 
läbiva õhuvoolu suund muutub ja piisava inertsiga 
osakesed satuvad kogumispinnale, milleks oo harili
kull söötmega täidetud Pelri tass. Sellele järgneb 
inkubeerimille ja kolooniate loendamine. 

Vedelikimpaktorid 

Vedelikimpaktorite korral kasutatak se mikroorga
nismide kogumiseks vett või mõnda muud sobivat 
vede likku. Kogumisvedelikust tehakse väljaki.ilvid jäl
legi vastavale söötmeie ja kolooniate arvu järgi määra
takse mikroorganism ide hulk õhus. 

Filt.-id 

Proovide kultiveerimisele tuginevate meetodite 
konal võidakse hUllata valesti nende mikroorga
nismide hulka, kes antud söötmel ei kasva või kasva
vad väga aeglaselt. Sellest puuduse.st on vaba filter
loendamine, mill e korral imetakse õhku läbi ze lati in
või tselluloosfiltrite . Mikroorganismide hulk määra
takse otseselloendamisel mikroskoobi abil. 

Kuna õhu mikrofloora Oll nii b .. valitatiivselt kui ka 
kvantitaliivselt väga heterogeenne, ei ole ükski eel
kitjeldatud meetoditest universaalne. Kasutatava mee
todi valikul tuleb lähtuda teostatava analüüsi ees
märgist. 

Käesolevas artikl is kirjeldame lähemal! Trutll Üli
kooli Raamatukogus teostaTUd õhu mikrobioloogilise 
ana lüüsi meetodeid ja tulemusi. Uuringud viidi läbi 

üheteistkümnes slatsionaarses proovivõtupunktis, ka
sutades esialgu kolme erinevat metoodikat - mikro
organismide lihtsadestamist, aspireerimist steriilsesse 
fiisioloogilissc labusesse ja aspireerim ist tardsöötme 
pinnale. Kõige usaldusväärsemad ja korralavamad 
tulemused saadi viimase metoodikaga, kasutades 
Krotovi aparaati. 

Erinevate mikroobirühmade arvukuse määramiseks 
kasutati erisuguseid söötmeid. Mikroorganismide üld
alVU määramiseks õhust võib kasutada ka Czapek
Doxi mineraalagarit, millele lisatakse sahltaroosi (3%) 
ja bakterile kasvu pärssimiseks streptomütsiini, nii et 
sel le lõplik kontsentratsioon söölInes oleks 50 mgll. 
Czapek-Doxi söötme Imivkontsentraadi puudumisel 
saab SÖÖlIne ise algkomponeotidest valnustada. Cza
pek-Doxi mineraalsööde sisaldab j ärgmisi kompo
nente (gil): destilleeritud vesi - 11; NaN03 - 3; 
K.H2P04 - 1; MgS04 x 7 1-120 - 0,5; KCI - 0,5; 
FeSO·! x 7 1110 ~ 0.00 I; agar ~ 20. 

Kui soovitakse määrata õhus leiduvate tsellulolüüti
liste mikroseente spooride hulka, võib mineraalsele 
Czapek-Dox.i söötmeie lisada süsinikuaUikana kar
boksümetüüllselluloosi 40 gil. 

Söötmeid autoklaavitakse 0,5 atü juures 30 minutit. 
IVotavi masina kasutamisel ei tohi söödet Petti tassi 
valada liiga palju (mitte We 20 nu), sest see takistab 
tassi pöödemist aparuadis. 

Õhkkülvidega tasse inkubeeritakse 300 C juures 7 
päeva. Kui külve on etteoühtud arv piievi inkubeeritud, 
siis loendalakse kolooniate arv tassi!. Teades ft.Itreeri
tud õhu kogust ja koloon iat e arvu Petri tassil, saab 
arvutada mikroobirakkude hulka I m l õhus. Eeldatakse 
jällegi , et ühest söötmeie sadenenud rakust moodusnlb 
üks koloonia. Niiiteks kui läbi Krotovi aparaadi filtree
riti 30 I õhkL1 ja ühel söötmeplaadil kasvas 90 
kolooniat, siis I liitris õhus oli 90:30 = 3 mikroobi
rakku, 1 m] aga 3 x 1000 = 3000 mikroobirakku. 
Mikroorganismide arvukus väljt:odati kolooniaid moo
d uslavate ühikute hulgana ühes kuupmeetris õhus 
(cfu/m]). 

Filtreeritava õhu kogus sõltus mwnide saastanise 
müürasi ning o li vahemikus 30- 100 liitrit. Määrati 
järgmised mikrobioloogilised näitajad: mlkroorganis
mide üldine alvukus, mikroseente arvukus, tsellulo
[üütilise ja proteolüütilise aktiivsusega mikroseente 
arvulms. Mikroorganismide arvukus väljendati koloo
ni aid moodustavate ühikute hulgana ühes kuupmeetris 
õhus ( cfu/ml ). Proovivõtmise kõrgus põrandapiimast 
oli 1,5 m. Proovid võeti tööpäevade hommikuLUndidel. 
Tegelikule olukorrale vastavate tulemuste saamiseks 
paluti töötajatel ja külastajatel jätkata igapäevaseid 
toiminguid. 

Uuritud ruumid saab jagada kolme rilluna: boidlad, 
töönmmid ja üldkasutatavad ruumid (fuajee, lugemis
saal ja raamatllmuuseum). Tulemuste esialgne vaatlus 
näitab, et mikroseened on pidevalt esindatud ruumide 
õhu mikroflooras. Rohke mikrofloora tööruumide õhus 
on otseselt seoTUd seal teostatavate töödega. Nii res
taureerimis- kui ka desinfitseerimisruumis töödeldakse 
vanu, väga sageli hallinlskahjustustega dokumente. 
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mis tingib õhu sekundaarse saastumise. Restaureeri
misruumi õhus esineb keskmiselt 100--2800 mikro
organismi ja 30-900 mikroseent ühes kuuplTIeetris 
õhus. Desintitseerimisruumi õhus on mikroorganismi
de (700-1600 cfuJm1) ja mikroseente hulk (0- 870 
efu/m3

) mõnevõrra väiksem. 
Üldkasutatavate ruumide õhu mikrofloora arvukus 

muutub suurtes piirides sõltuvalt külastusintensiivsu
sest ja väüsõhu mõjust. Nii reastuvad uuritud ruumid 
mikroorganismide ja mikroseente arvukuse suurenemi
se suhtes järgmiselt: raamatumuuseum 3 • 101 ja 101 

efuJm1 < lugemissaal G • JOl ja 5 • 101 cfu/m3 < fua.iee 
7 · 101 ja 9 · 102 cfu/mJ • 

Võrreldes tööruwnide ja üldkasutatavate ruumi
dega on hoidlate õhus mikroorganismide hulk väiksem. 
Hoidlaruumide õhus on mikroorganismide üldhulk 
keskmiselt 8 • 102 cfu!m3 ning mikroseente hulk 4 • 101 

cfu/m3 • Hoidlate õhu mikrofloorat mõjutab inimeste 
ja välisõhu pidev ning otsene puudumine. 

Uuriti ka erineva ökoloogilise nõudlusega mikro
seente (tsellulolüütilise ja proteolüütilise aktiivsusega) 
esinemissagedusL Proteolüülilise ja tsellulolüülilise 
aktiivsusega mikroseente suhteliselt suur osatähtsus 
õhu mükoflooras on seletatav raamatukogus säi lita
tavate materjalide eripäraga. 

Ruumide õhu mikrobioloogilist seisundit iseloo
mustab mikroseente ja teiste mikroorganismide arvu
kuse suhe. Hoidlates on see 0,8--6,8, kusjuures teiste 
mikroorganismide hulk on harilikult suurem mikro~ 

seente hulgast. Tööruumide õhus on vastav näitaja 
2,7--4,8 ja üldkasutatavates ruumides, arvestamata 
fuajeed 0,8-1,l. 

Mikroorganismide bulk ruumide õhus sõltub tem
peratuurist ja õhtmiiskusest, välisõhu ja ventilatsiooni 
mõjust, säilitatavatest materjalidest ning ruumides 
teostatavatest toimi.ngutest. Juhul kui hoonesisene 
mikroorganismjde hulk õhus ületab oluliselt välisõhus 
mõõdetud suurusi ja sellega kaasneb õhuniiskuse 
kõrge tase ruumides, võib küllaltki suure tõenäosusega 
oletada hoonesisese saastusallika olemasolu. 

Koos klimaatiliste tingimuste analüüsiga võimal· 
dab õhu mikrobioloogilise seisundi jälgimine teha 
kindlaks säi.likute hoiureiiimi kahjulikke muutusi. 
Lisaks sellele on mikrobioloogiliste analüüside abil 
lihtne hitmata koristlls- ja desin.fitseerimistäöde efek
tiivsust. 

Mikroorganismid mitte üksnes ei kahjusta kogusid , 
sisustust ja hooneid, vaid nad on ohtl i1.'ud ka inimeste 
tervisele, põhjustades nakkushaigusi, allergiaid ja 
toksikoose. Kui mikroseente hulk õhus ületab 500 
cfu/m3

, võib see olla nii töötajate kui ka külastajate 
tervisehäirete põhjuseks. Episoodiliselt sisaldab töö
ruumide õhk mikroseente spoore lUaltoodud piirnor
mist tunduvalt enam ning see võib põhjustada 
tervisehäireid. Tuleb arvestada ka asjaolu, et mikro
organismide kahjuliJ.:ule toimeIe lisandub ka raama
tutoImu ja erinevate kemikaalide mõju. 

Mikrobioloogiline seire armub informatsiooni õhu 
sanitaarhügieenilise ja ökoloogi lise seisundi kohta. 
Keskkonna põhiliste näitajate analülis on seega aluseks 
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hoiu- ja töötingimuste parandantise planeerimisele. 

Summary 

All /illiSelims and library malerials are SlIrrounded by air. 
Mosl faCIors affeeled Ihe delerioralion processes 01 
l1Iaterials are conneeled with air environmenl. The 
lemperalure and waler conlenl 01 materials are directly 
dependent ()II climatica! parameters of air. 11/e variol/s 
chell1ica! enmpounds of paper and lealher are at(aeked by 
air pallulriliiS, ~·uch 1I~. slIlphur dioxide, nUragen tiiaride {lI/d 
ozane. Accl/I1l11lalions 0/ particulale maller (dUSl) will 
haslen deleriOl·aliOI1 dl/e 10 of Iheir abrosive Olid chelllieal 
aclioll. The .~pores olbacleria andlungi thal damage Iibrwy 
maleria/s are almosl always present in indoor air. 
Biodamages occur only when environmel/fal condilions, 
especially IlIe relalive humidilY of the air are suilabie far 
micl"oorganisms. 

A Ihrorollgh understanding al'he illjlllenees affieling 
colleclions is Ihe only way of a~·sessing the Ihreals 10 Ihe 
evllec/ians {lI/d ametioraling IlIem. Environmen/al conIra! is 
lundamellfally based on Ihe physieal, chelllical and 
biolagicalmoniforing of indoor air. Air moni/oring ~yslem 
wil! confain rhe following data bases of measllfemenls: 
1. Temperalllre anti relative humidity 01 air 
2. COlleelllralions ajsl/lpllllr dioxide, nitrogen dioxide and 

azone in air 
3. Concelllration olparticlllall' /IIa/ler in air 
4. Concelllraliam ofbaclerial muljil/Jgalspores in air. 

Airhome microorgallimls are sampled by melhod.\· basetl 
on cul/ivalirJ/1 01 colonies or on direCI CO/III/S 01 slained cells 
eramined 1111de,. a micrascope. DifJerenl types of panide 
samplers ean he applied for lIIicroorganisms sampling: 
im{Jac/ors,filters, liquid impillgers. 

ease sllldy 
In Ihis sllIdy the IIsejillness of microhe composition oi air 

samples as (1// indicalor of a mal/ld problem was sludied in 
Ihe roorl/s alTar/II Universily Lihmry. The air samples were 
taken wilh a KrOlaw impaction air .mmpler 0/1 the surlaee 
ala sleri/e solid medium. Media with a differenl eompositioll 
( Ihe mixrure olfishpeprone and mall agar; Ihe modifteatians 
ofC=apek~lJox medium, to wllieh earboxymelhyicellulose or 
/IIilk lI'ere added as a SOl/rce 01 carboll) were used. The 
voIlime offi/Ira/ed air ww; 30-100 lilres. depending on /he 
degree of Ihe conf{JmillaliOIl of rooms. The Jollowing 
mierobiological charaeleristies were delermined Ji"om IlIe 
les/s: Ihe laial nllll/ber oi microorganisms,lhe {oral Ilumber 
01 lungal spores and Ihe rolal number 01 spOres of 
fi/amen/ol/s JUllgi wilh cellulolytic and proleolylic ac/ivi/yo 
The nUlI/ber 01 colollies 01 microorgallisms was COlin/ed 
assuming 'hat each eolollY originated Ji"om one eonidium, 
cell or a pieee of mycelium whieh had been precipilaled 
OIlfO Ihe medililli. The sampling heighl wa.l" 1.5 m. Air 
seeding samples were raken during Ihe morning hours 01 
weekdays in the presence of lhe slaff OI" visilars wllo lI'ere 
encouraged IV cOn/inue Iheir nannaI daily rouline. 

The rooms le.~/ed ean be divided in/o /hree grollps: 
repositories, working offiees and public rOO/lls (hall, reading 
room and Book Museum). 

The inilal observation 01 Ihe resu/Is sllggesls Ihal 
filamenlous jimgi are permanel1fly presel1f illlhe microjlora 
of Ihe IibrO/y. Abulldant lIIyeoflora iil Ihe working offices Ü 

cal/sed direclly by the nature of the work. In b011l Ihe 
resloraliol! and disinfeetion rool/ls Ihe elimillation oj 

mis tingib õhu sekundaarse saastumise. Restaureeri
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biological domage cOllsed by lIIalllds is carried oul, \VIIk" 
eal/ses high secondary contamination. The concentration of 
airborne microo1onisms in the air 0/ reslorafion Toom IVllS 

100-2800 ellllm and the numher 0/ fimgal spores was 
30-900 cfivmJ

• In the a ir of di.finjection room the 
cancentralion of microorganisms (70-1600 cjium) and 
jimgal spore:; (0-870 ejillmJ

) \Vas slightly jcwer. 
The lIumber of microorganislIIJ' and jUllgi of the air of 

public rooms increases in the following raw: lhe Book 
MuseulII 3 · lrf alld J(i cju/mJ < ,he readillg TOOlil 6 ' Ici 
alld j • I rl eju/ml the hall 7 • I et Olid 9 • 1 li ejiIimJ

• The 
lIIyeojloro of pllblic 1'001115 is offecled by a number of visitors 
Olid ,he direel injlllcnce of ouidoor air. 

In compan:iU1I with working offiees ond public r()(}ms, the 
OCC/lI'/,ellce of microorgonisms in Ihe oir 01 reposilories is 
lower. The eOfleenlralion 01 airborne mie/'oorgallism~' were 
app/'oximately 8 • 1 rl ell/1m3 andJungi 4 . 1 lY cfu/m] in Ihe 
air olreposilorie~·. 

The OCCllrrence of fi lamemolls f ungi wilh differenl 
hydro/yfic capabilities (cellulolYlic and prorealylie) liias also 
sllldied. The relalively high cOImis of fimgi wilh proleolylic 
and eellulolytic aetilJily con be e).plained by Ihe eomposilion 
of Iibrary malerials comaining paper and lealher. 

The microbioJogicul slule of Ihe air in ,he rOOms is 
charaeler;:ed by Ihe raNo of Ihe average I'all/es of Ihe lotal 
number of lungi and other mieroorgani.fnl.f. In the 
repositories Ihe ra'io is 0.8- 6.8 while Ihe number of 

mieroorgonisms in mosl cases exceedf ,hol of fungi 1n IlIe 
working office.f Ihe corre.f!xmding choroClerislic is 2,7-4.8 
and in Ihe pllblic rooms (hall exclllded) 0.8 - 1.1. 

The number of mieroorgu"i.\·m.~ iII Ihe indooI' air depend~ 
on the /ollowing faetors: lemperalure and the humidily 
condilions, lhe direCl injluence of ventilulion system and 
oll tcloor air. the character of malerials kept in ,he 
reposilory. ~pecial feature.f 0/ work (clecming) . 1f lhe 
concenlrations of fimgi measured inside the building 
~'ignifica/Jtly exeeeded the ol/Idoo/'~' level.f (Ind ,his wa~' 
lJeCompanied with high levels ofhl/midity il is a sign o/the 
pre~'enee of bllilding relmed SOl/ree. 

Associaled with Ihe analysis of climalie condilions. Ihe 
microbiologicol mOlli/oring enab/es /0 idemiJY a ehange in 
Ihe environment damaging 10 good preservation of ilems. 
Moreover, it el/ab/es 10 assess the impacl of an impravemenl 
in sile cleontiness afiel' dis infeetioll of the air and 
swfaces.Micraorganisms do noi ollly damage colleclians, 
and Ihe /ac ililies and b l/ ildilfg~' lIol/sing them, bl/I they C({n 
01.\'0 he dangerolls to human heal/Il by eal/sing in/ec/ial/s 
diseases, allergies and toxicose~·. The analyses of airhorne 
microjlora are IIseful in sereening oceupational exposlIre 10 

airbome microorganisms and in assessing the risk of heallh 
ha:!Ords eal/sed by Ihe exposure. Awareness and 
IIlfders/anding of charaeteris/ics of lI;r is essenlial for all 
effec/il'e review of existing condiliom' lind for planning to 
improl'e the lill/sel/ms pJ~vs ical environment. 

Fotomaterjalide säilitamisest 
Peeter Maksing 
00 Maksing 
keemik 

Fotomaterjale, positiive ja negat'iivc nimetataksc tihti 
väga tundlikeks ja halvasti säi livateks. Tegelikult ei 
ole asi sugugi nii hulL Vaadates saja aasta vanuscid ja 
vanemaidld fo tosid selgub, et paljud neist on laümatus 
seisukorras. Kergesti pleegivad ja ruhmuvad j uba algu
sest peale halvasti töödeldud ja väga halbades hoiu
tingimustes seisnud fo tomaterjalid, samut i teatud teh
nikates val mistatud, näiteks kalotiitibid või tai batüübid 
(rul. fO lod soolapaberil), albumiin- ja kolloodiwnemul
sioonfotod. Väga tundlikud ja säi litamislingimuste 
suhtes nõudlikud on ka nitro- ja atsctiiiiltselluloos
alusel negatiivid . 

Fotokogude kestvaks säilitamiseks peab tundma ja 
järgima mitmeid olulisi nõudeid. 

Esmanõuded fotokogude hoidjatele 

1. Hoiuruumi kliima kontroll ja selle parandamine 

Hoidla kliimat iseloomustavad kaks näitaj a!: suhte
line õhuni iskus ja temperatuur. Niinimctatud rusika
reegelon, et fo tokogu hoidla suhteline õhuniiskus 
peab olema nlla 40%, temperatuur must-valge foto-

matcrjali säilitamisel 17- 19° e, värvifotode, ~sl aidide 

ja -negatiivide puhul aga tunduvalt madalam, 2-4° C. 
Vastasel korral ei tule arvesse ka tootiapoolne garantii, 
mis antakse näiteks Kodaki tinna poolt vähemalt vije~ 
kümneks aastaks. 

Tähelepanu tuleb pöörata hoidla kliima slabiHsu
sele. See eeldab pidevaid vaatlusi, kontrollimaks hoid
la õhuniiskuse ja temperatuuri pilsivust kas siis ise
kizjutava termohügrograafi või elektroonilise sead
me abil. Tagada tuleb nende kahe näitaja nii vähene 
kõikumine kui võimalik. Seda saab teha kliimaseadme 
abi l. 

Stabi ilse kliima saavutam.ine ja hoidmine on lihtsam 
väikeses ruumis, mistõttu tuleks kasutada ökonoom
selt mahutavaid kappe ja r iiuleid, paigutades need 
võimal ikult väikesesse ruumi. 

2. Fotomaterjalide kasutuskord ja evakueerimise 
plauu ekstreeDlsete olukordade puhul 

Originaalfotomaterjali kasutatakse nii minimaalselt 
kui võimalik ja sõrmitselakse vaid kilmastarult. Tööks 
on sobivad ainult valged puuvillased kindad, kirju-
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tusvahendiks harilik pliiats. Fotokogude küla!;tajaid 
tuleb instrueerida, kuidas fotot käes hoida, mismoodi 
neid ladustada, mida jälgida pasparteeritud fotode 
vaatamisel jne. 

Fotokogu ootamatu hävimisohu vastu tuleb koostada 
selle evakueel"imise plaan. Vastavalt fotode ja nega
tiivide väärtusele määratakse selles kindlaks nende 
väljakandmise jiirjckord, kes mida ekstreemses olu
korras teeb, kogu transportimise viis, teekond ja 
kobt, kuhu see paigutatakse. 

Ekstreemses olukorras on evakueerimise plaani ole
masolu juhuslikkuse ärahoidmisel ja fotokogu säili
mise tagamisel määrava täbtsusega. 

3. Kui pnlju ja milliseid fotomaterjale kogu 
sisaldab? 

Fotokogu twvalisuse tagamine ja selle maksumuse 
väljaarvestamlle eeldab täpset ülevaadet sellest, mida 
ja kui palju kogu sisaldab. Liiga vähe annab infonnal
siooni teadmine, et säiJüatakse kokku 10567 ÜhikUL 

On vaja konkreetsemat teavet, sest erinevaid matcljale. 
nende mõõtmeid ja mahtu tuleb säilikute boiustamise! 
arvestada. 

Eraldi siiiJitatakse k1aas-, rutl- ja tasafilrnnegatiive. 
Väikese formaadiga klaasnegatiivid suuremate vahel 
tekitavad mehhaanilisi kahjustusi. nende lappamisel te
kib klaasitolm, mis kriibib tundlikku emulsiOOllikihti. 

Klaasnegatiive ou kõige õigem säilitada 4-klapp 
ülllbristes, mis omakorda on paigutatud 40-50 kaupa 
sobiva suurusega tolmukindlatesse pappkarpidesse. 

Eraldi ümbristes või vähemalt vahelehtedega eralda
tult hoitakse ka positiive. mis asetatakse samuti toImu
kindIatesse pappkarpidesse. 

RuUmme säilitatakse üksikkaadritena või 5-6 
kaupa ribadcks lõigatuna. Viimane moodus on odavam 
ja ribasid on ka lihtsam laboris töödelda. filmi säilita
mine üksikkaadritena on õigustatud vaid väga kitsaste 
hoiutingimuste korral. 

Fotode ja negatiivide säililllsmater:jaüdcna võib 
kasutada teslitud poliipropüleeuist või poliietii
leenist A4 formaadis ümbriseid, samuti teslitud pabe
rist ümbriseid. Paber võimaldab parema õhuvahetuse 
negatiivi ja ümbritseva keskkonnaga, kuid vaatlemi
seks tuleb iga negatiiv ümbrisest välja võita. Plastma
telja lide kasutamiseian võ imalik fotot või negatiivi 
vaadelda ümbrist eemaldamata, kuid ebarahuldavais 
keskkonnatingimusis võib s1iilitustaskusse koglmeda 
kondensatsioonivesi. mis säilikut kahjustab. 

Fotokogus vajaminevad paberid, papid ja neist val
mistatud ümbrised, mapid ning karbid peavad olema 
läbinud nõutava P.A.T. tesli - Pholographic aClivity 
lesl ANSI lT9.16. 

Mingil juhul ei tohi kasutada: 
kirjaümbrikkc, recyclil1g- paberist ümbriseid, pakkepa
berit, vanu filmi- ja fotopaberist ümbriseid, trükikirja
ga paberit ega polüvinliülkloriidist (P VC) ümbriseid. 
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Peale ülalnimetatu on oluline tunda veel mitmesu
guseid fototehnikaid, nende eripära säilitamisel, kuidas 
[atasid näitusel eksponeerida jm., millest on plaanis 
fotokogude hoidjaid edaspidi teavitada. 

Summary 

SOIlli! basic 1/"1I1h.~ Ihal Ihe keepers of pholo colleeliam 
SilDI/Id iil mind: 

1. MOllilorillg tllul impraviilg IlIe cJilllalk comlilions iil 
IIIe fleposilOres 

The eliI11Ole of a phalO deposilOry should be stable. The 
allllospheric Immidily shollld bc kepI bela II' 40 per ce11l. For 
black-and-while pholos Ihe lemperlllllre IIII1SI be J7- 19°C, 
for colol/retl pllOIOS allll slitles 2-4°(;. 

The climalic slahility sllol/Id he checked allthe time 
I/sillg hygrographe and eleelral/ic eCjuipmenl. The stahility 
of lemperulllre alld humidily is gran/ed when air 
condiliolling Ü IIsed. 

2. Usiltg pllOlOgrllpltic material alltl emcllatioll iII case 
of exlreme sillU/limu 

Reglllalio/JS fOl" using Illust foresee Ihm 1I0lhing is 
IOllched barellanded: gloves 1111151 be used all {he lime. 0111y 
white corroll gloves are Silitable. In eose it is neeessary 10 

wri/e no{e.\' Oll Ihe pllolos only onlinnry pel/eil ~·hollld be 
1I.~ed. To prevelii IlIe phOIO eoJleclioll frOlll perühing, the 
evaellalioTl pltlll shollld s/ale Ihe order (IIuJ place of 
mmoval. 

3. Whm ~·'lOlIld IlIe colleclioll Califaili mu/how IIII/cll 
//loterirt! is best 

Differel1llllalerials, Iheir size and valliiII>! should be laken 
into aeeolllll when deposiling Ille eol/ee/ion. It sllollld be 
kepi iII mind 11/(/1 differelll neglllives (on glas~ .. iII rolls lind 
jilm slorage sllOl/1d be kepi separalely. Smaller glass 
ncgalives in belweenlhe bigger. 

All rhe papc/", ea/"dboard, folders and bo:ces made of 
rhem, 1111IS! be tesfed aecording 10 Photographic Aelivy Tez/ 
ANSI 17"9.16. 
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PRAKTIKA 

Jakuudi elamu ja saaDi mudeli kODserveerimisest 
Ülle Vahar 
Eesti Rahva MuuselU11 
keemik-naharestauraator 

Eesti Rahva Muuseumi kogudes on mitmesuguseid 
esemeid, mis on kaasa loodud Ed. v. ToUi polaareks
peditsiooni!! Uus-Siberi saartele ( 1885/86. a.). Sell ise 
päritoluga on ka jakuudi elamu ja saani mudel , mis 
konserveeriti 1996. aastal. 

Eesti Rahva Muuseumi kataloogiandmete põhjal Oll 

mõlemad mudelid valmistanud jakuudi poisike, nende 
täpne vanus aga teadmata. 

Eh,m" mudel (ERM el: 353) 

Antud mudeian koonilise, püstkoja tüüpi elamu 
vähendatud ku.iutis. 

Mõõtmed 
Püstitatud mudeli kõrgus on 40 ClU, läbimööl 30 cm. 

Materjal 
Aluskarkassiks on puitvaiad, katteks rasvpargi 

põhimõttel töödeldud nahk (naha peaLmist, Tnaardega 
kihti on püütud eemaldada, nahk on kohati elastne). 
Nahkdetailid koosnevad tükkidest, mis on kokku öm
meldud soontega. Ukseklapp on kinnitatud vaiadele 
linase nööri abi 1. 

Seisund enne konscrvccrimist 
Mudeloli väga määrdunud, nahkdetailid olid kül

laltki jäigad, rohkete koikahjustllstega. Naha jäikus oli 
põhjustatud mnstusest epidermise eemaldamise PUlI

dulikkuseslja niiskusekal~ustustest. Nahad olid paigu
li korlsus. Ülemise detaili servades olnud kinnitus
paelad olid katkenud või puudu. 

Eeluuringud 
Määrati naha niiskuse- ja seondumata rasvade 

sisaldus (vastavalt ~ IO% ja ~ 4%), et kindlaks teha 
naha toitmise vajalikkus. 

Konserveerimiskäik 
Puitdetailid puhastati etanoolilahusega. Nahk pu

hastati esmalt h.'U111mipUTuga, edasi olenevalt mustuse 
iseloomust kas white spiriti või destilleeritud veega 
niisutatud lampoonidega (väiksemad laigud). Peale 
puhastamist muutus nahk küUa.llk.i elastseks. Vähesed 
jäigad alad immutati õli, destilleentud vee ja white 
spiriti emulsiooniga (koostis lällluS eelanalüüsist). 

Nahk sirutati. Ülemise nahkdetaili kinnitusrihmad 
pikendati vastavalt vajadusele uue nabaga. Veen
dumaks detailide komplektsuses, mudel püstitati. 
Ajuseks kasutati penoplasti, millesse tehtud avadesse 
paigutali puitvaiad. Karkass (samuti põikpuu) kinnitati 
ülalt linase nööriga. Vastavalt järjestusele kinnitati 
nahkdetailid vaiadele. lloidlas on ese tema säilivuse 
huvides lahtivõetuna. 

Mudel konserveerimise käigus. Pildistanud J.Karm. 

Konserveeritud mudel püstitatult. PildistarIUd J.Karm. 
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Saanj mudel (ERM e l : 35 1) 

Tegemist on jakulIdi kümnckoerarakendi vähenda
tud kujutisega. 

Mõõtmed 
Saruu pikkus on 47 cm, kõrgus 9,5 cm. 
Rakmeri hma pikkus on 1,25 m. 

Saani mudel enne konserveerimis!. Pildistanud J.Karm. 

Saani mudel peale konserveerimist. 

Summary 

The mode/s of Ytlkut yrl and dogsled come from Ed. v. 
Tol/'s an:lic expedilion 10 Ihe New Siberian !slands iII 1885-
!886, They were made by 0 small J'aklll boy hul Ihe extlcl 
date when, is IIl1kIlOWn. 

M{)(/el of a y ukul yrt 

M cm,'lIremenls 
!feight - 4(} cm, diame[er - 30 cm, 

MIllerial 
The wall in alal/ice armngemelll is made of wood The 

poles are covered wilh grease-Ianlled skill (whereas the 
IIpper greused layel' Jms been paniaUy scraped oJJ: Ihe skin 

12 

Materjal 
Saan on pu idust, rakmed koosnevad nahkrihmadcsl. 

Saani detailid on ühendatud nahkrihmade ja nööri 
(sooncd, oS<:l liselt linane nöör) abil 

Seisund enn e konserveerimist 
Puudusid ühe koera rakmed. Mudel oli väga määr

dUlllld, rohkelt esines putukate ekskremente (eriti sauni 
põhjal). Saani põhj ale oli liim itud paberist silL Nahk
detailid oli d erinevates seisundites : läbinisti jäigad 
(mada l nii skusc- ja rasvasisaldus); pealminc, maardega 
kiht jäik, kohali mõrancnud (võib oUa tingitud liigsest 
rasvasisaldusest). 

Konserveerimiskäik 
Teostati üldine kuivp uhaSlUS. Nahkdetailid võeti 

saani b.iiljcst lahti (kus võimalik), Puitosad puhaslali 
etanool ilahusega. Paberist silt eemaldati. Nahkribmad 
puhastati, kus vajalik, while spiri/iga, niislllati kõrge 
niiskusesisaldusega keskkonnas, eemaldati defonnal
sioonid ja töödeld j, vllstavalt vajadusele. õ li, des
ti lleerilud vee j a white spirili emutsiooniga. Nahk
detai lid kinnitati taas saani külge. Koerarakmetele 
valmistati neutraalsest paberist täidised vormi säi li
tamiseks, 

Pildistanud J,Karm. 

being elasNc in places). The pieces of Ihe skill were sewll 
toge/her lI';th Ihe he/p of lendorlS, The doorjJap lI'as [aed 
wilh linen I"read. The same had been IIsed for mending rhe 
jJop. 

eOllditioll 
The made! was eXlremely grimy, Ihe skin detaiis relalively 

injJexible wilh many mo/h damages, The rigidily was due 10 

IJJe grime, dampness and IlIe care/ess removal of Ihe 
epiderm. The skin wa~' creased. l'reliminary lesls delermined 
the con/ent of mois/lIre and unbound fals in order la 
discover Jhe necenity of skin trealment, 

Treatmeilt 
J1le wooden derails were c!eaned with elllanol solutioll, 

The ~'kin was deuned firsl with rl/bber emmbs and [hen 
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with damp (while spirits or di.~/illed lI'aler depelldillg 
Oll Ihe eharacler of grime) IUlllpmu. As a reslI/llhe skill W(lS 
e/w;lic enollgh, the stifJer porl.\·. I/Owever, were siili 
.wlurated with the emll/siOI/ of oil, riislilled waler and while 
.lpirits (11Ie conleilI lIad heen worked OllI by Ihe prelimillmy 
analysi.f) . The woodell lal/ice-lI'ork W(I.l· fixcd with /inen 
.ffring 0/1 lop. Pieces of .l·/ci" lI'ere Ihell fixcd on the poles i/l 
Iheir proper order 

Madel ofYlIkttl dogsled 

MellS/lu llle11ls 
Lenghl - ./7 CIII, heighl - 9.5 CIII. 

MilleriiII 
The s/ed is made of wood. Ihe hamess of skill. The s/ed 

details were tied rogether witlr S/I'ips of skin ond strillgs 
(lelld()II~' and linen string). 

COnflitio" 
One dog's Iil/mess wa.f l1Iissing. 71le //lot/el was grimy olid 
s/aincd by ilISeel exeremcllls (espedally the sled-bollom). A 
label had bcell gllled OIJ the bonolli. The conditioll of the 
s/cin delails variec! fi'om taratly injlexible (with loll' moi~'IIII'e 
alld fat comeni) fO rigidity of only IlIe IIpper layer Ihat \Vas 
flall'ed iII place.f. (l'he lalfer may huve bee/! callsed by low 
/IIoislllre and liigil fl/I eonlem.) 

TrelilmeIII 

711C model W(/~· d,y-deaned. The .\·lrill details were dis
malli/ed if po.\·sib/e. 71le wonden defails were detmed with 
elll(:11Iol solIIiion. Ihe hamess will! while .l'pirils. II lVas 
moiSllIrized in conditim/S afhigh humidi/y, IIIe defar}//alü.m.~ 
were removed and the delails Ireated with oil, de.w"/led 
lI'(lter Qnd while spiriIs emll/sio//. Finally the de(ails of skill 
were fixed 10 the slcd. 

Research and restoration of polychrome tapestry 
Arija Ubarste 
Restoratio ll Centre. Ilistory IllUSeWl1 of Latvia 
resto rer-unaster 

1ntroduction 

A fragmen t of leather wallpaper found its way into 
the colh:r.:tion of the Latviim History Museum in 1960 
via a private dOllar who left nO delails Of the [rag
ment's previolls wlu:reubouts. The restoraÜon of thi s 
/TagmeDt of Icathcr wa llpapel' is a unique undertaking 
for the Latvian History Museum. 

loe traditian of covering the interior wa Us of bui l
dings with spccially made wallpapers is a very old Olle 
going back to the Persians. Syrians, Egyptians and 
Greeks. Elabarnlely decorated polyehromatic lealher 
wallpapers covered the wall s of houses inhabited by 
I)lolemay, Alexander the Great and Clcopatra. A small 
piece o rLhis type wallpaper W"dS alsa fOlllld in Pharaoh 
Tutanhamon's tomb. 

TIle use ofwallpapers camc to Europe via the intro
duction of wallpapers made and used by the Romans, 
and the Moors in Spain. They were known as 
';guadameci". llle tenn "cordava n" was used main ly 
outside Spain. The making of these wa ll coverings in 
Westem Europe itselfbegan in the 13th eentury. Most 
examples of these wallpapers kepI in co llections 
throughout Westem Europe dale baek to the 17th and 
18th centmies. 

'n le fragment of wallpaper kepI in Latviall lii story 
Museum dates back to the nineteenth ccntury and 
research of decorative moti[<; suggests that il was made 
in France. 

liistorie:.) charactc .. ization 

"Cordovan" preparalion techniques changed over 
time. [ will describe bere the technique of embossing 
and decorating used in the seventeenth and eighteenIh 
ccnturies. 
'nle skin of goalS and shcep were dressed wi th natural 
tanniD prior to the appl iealion of silver foil. They were 
soaked for a period of time SO as to ensure a sofier 
leather which would allow for deeper pressings to 
achieve a ma re marked effeet of rclief. Befare the 
sil ver roil was applied <md pressed onto the lealber. it 
was usually primed with either oi I, a clay mixnlre or 
eggwhiles. Whcn the roil had been pressed onto the 
leather it was eoated with yelJow-coloured lacquer 
creating a golden effeet. Coloured paint was then used 
to add decorati ve elemenls, and then the whole thing 
was again laequered aveLln places where a sil ver tone 
was desired, the lacqucr was removed by means of 
seraping and seratehing. 111e si lver foi l provides a 
good surface fo r the application of colour, and the 
subsequent layers of lacquer prov ide the opportunity 
fo r the development of fine and preeise deeomtive 
detailing. AdditionH I deearal ive dew ils \Vere applied 
using individual hand moulds, so as to add a handmade 
louch to the ot11erwise mechanically prodllCed wallpa~ 
per, whieh in earl ier times bad been complelely hand
made. 
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Condition 

This riehly deeoratcd fragment of wallpaper gives us 
a valuable illSight into the overall dcvc lopment of thi s 
type of omamentation. 111C basc of the motif is fOtmed 
by dark and light brown eoloured areas arrangcd 
symmctricaUy to fonu the central sectian which is of 
pa le blue colour. Furlher dcfinition to this central 
sectian is given by some finely drawn flowing (wavy) 
lines. A pattem of fincly detailed planl , lenf and tlawer 
designs cover the whole area of the motif. Centra lly 
located wilhin this compositions is a fan-shaped sea 
shelL On IOp oftlus sbell, on either side are perchcd 
two parrots faeing each olher. The e1ever use o f 
shading gives an appearance of depth and creales a 
lhree-dimensional cffect. 

On the left cdgc of lhi s fragment , where the appli ed 
dccoraüoD ends, the indcntalion of Ihe edge of tJ1e 
metal pressi ng plate was di scemiblc. The top and 
OOttom edges have heen cut. Tbe right edge is the most 
lIncven and has 10m appcarance. 80th top Comers llilve 
fold marks and nail holes. Small indsions, holcs and 
tcnrs were to be found all over the fragment. Along the 
left edge, the edge of lhe silvcr foil was visible as it 
has not bcen completely covered wilh paint, along with 
some remntmt of applied glue. 

Paint has been applied to the wallpaper in layers and 
in some places the paint has eracked and falleD otrthus 
revealing lower layers of paint or the leather base 
ilsdf. It is eritlcally important to stabili se the pain! 
layers to prevent rmtlter deterioration. 

As the fragment had been kepi foldcd the central 
borizontal area has last mare pain! than other aroas. 
111e leather itselfis stiff. The back of the fragment is 
covered with an uncven layer o f material com prising 
dirt, plaster, pliint lind glue from the wall to which it 
was originally adhcrcd. The leather hns deteri orated 
and the weakcst area is the upper left comer. It lms 
also been considcrably dnmaged along the central fo ld. 
From the back o f the fragmen t threc places where the 
leather was originn ily patched can be discemed - one 
in the centml area of the right side and two in the 
central area of the left side. Two places where the 
leather bas been joi.ned are a lso visible. The museum 
collection number is loeated in the upper righl hand 
comer_ 

Research 

Samples taken from "arious laycrs of lealher, pain! 
and dirt were given to the LVM Re Research labora-
10ry 's specialist chemist-restorcr, IUze Poriete,l fo r 
analysis. 

"ere interprelütiol1 oftbc research results follows 
The leather was initially coloured with a Prussian 

blue pigment mixed with oil (thjs pigment firs t 
appeared in the mid-eighteenth c.) resulting in a dark 
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MicrosectiOIl DeseripiHon The backside 
of material oftapestry 

Lealher tanned, pH 5,5 with plaster. 
pH 6,5 

Adhesivc Plussian blue glue contains 
of metal foit in dried oi! the gelatine 

Metal foit Ag and Cu a plaster, 
added to AI CaCOl 

Golden OI' linsced oil, chalk 
coloUJ'ed vllrnish sandarac, duc with ochre 

Paillting laycr Prnssian blue, 
cUluon, with lead 

green colou!'. 111en aluminium foi! (first appeared in 
the 20s of the twentieth c.) was applied to certain 
areas. The ehemical analyses show that the daliog 
given by the Illuseum eould be wrong. The aluminium 
foi l was coated with a yell ow l<tcq ucr whose main 
ingredients were boilcd linseed oi l and sandarac. In 
places the lacquer is brownish creating a silvery brown 
effect on the foil, but in other places the lacquer 
ercates a glowing, reddisb c(Jeet. 111e colouring 
process is concluded with the applicatloll by hand of a 
pale blue eolour 10 the central seclion of the molif. Tbe 
pale hlue is a mix or lead whi te and Prussian blue 
pigments. A black pain! was applied to the edges of the 
wallpaper tn the same way. 

Restoration 

At the commenccment of the restoration process the 
fragment was wiped wiLh a soft flanne!. The layer of 
dirt was gradually removed from the back of tJ1e 
fragment using a sealpel, a soft flnnnel and a vacuum 
eleane!'. 11us eleaning process took six weeks. The dirt 
layer, comprising various sllbstances, was fairly dense 
and adhered firmly to the 1eat11cr. The lowest layer was 
pnrticularly thick and hard - "glass like". The dirt had 
to be removed lnycr by layer-firsl the plaster, then Lhe 
paint and the glue. In some individual areas the layer 
of dirt was thin and dust like. it appears that the gluc
paint adhercnce is determined by two factors - the 
thickness of the layer of glue that bad been appli ed 
(uneven in places) and the level of deterioralion of the 
leather. 

Whi le lhc upper left hand comer was being deaned 
an area of crumbling and tom leather was uneavered 
which had previously been held together by the glue
paint layer. In this area it was observed that the leather 
ilsclf had two layers - a top layer impregnated with 
paint and li lower level where the deteriOTation was 
most murkcd. 

With the remova l of thc glue-painl layer the leaLher 
regained some of its former elusticity, natural sofiness 
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and warmth. The decarated side Irectol of the fragOlCn! 
was clcaned using a mix of alcobol and waler. 

11,e e lasticity of the leatheI" now increased the 
possibility [or the removal of deformations by means 
ofpressing ar slretcbing. 

The next stage of the rcstoraüon process involved 
the stabi lisation of the layers of applied paint and 
lacquer. Advice and assistanee for this stage of the 
work was provided by the Rundales riis Museum 
Restorer - Senior Dz. Temerova. To strengthcn the 
painl layers fish glue \\las used together with a 
silkpaper praphylaclie treatment which at thc same 
time also illcreased the moisture level of the leather 
further increasing its elastieity and providing lhe 
apporturuty to try to remove dcformations, such as 
folds. througb a process of pressillg. The stiIT folds at 
the comer were pressed with a little hane, and they 
gradually disappeared. 

ll1e restoratiOD plan did not indude the renewal of 
missing paint layers. Leather patches dressed with 
natural tannin were prepared only for places where the 
leather was torn, for tbe middle sect ion where the 
lealher had deteriorated bad ly aJong the fold, and for 
places where it was most damagcd such as the lIpper 
len hand comel'. 

ll1C patehes were eut to (il the form of Ihe damagcd 
area. and thinned as much as possible so as nOI to 
ereate any new defonnations associated witb tbe 
reslOration process. 

After all the deformations had been rcmoved Ihrough 
the increase of the moistme level in the leath er the 
silkpaper pl'ophylactic was removed and the tanned 
and soakcd patehes were glucd into place. The frug
ment was presscd and then dried. 

Conclusjons 

The restoration process achicved a number af results: 
the paint Jayer was stabilised and strengthened by 
meallS of patching. The restoratian procesS has had 
practicaUy no visible eITeet on the colours of the 
fragment. This means tbat the fragrnellt can now bc 
safcly stored and exhibited without fear of further 
deterioratiol1. 
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Polükroomsc dekooriga nahktapeedi 
uuringud ja restaureerimine 

Arija Ubarsfe 
Uiti Ajaloomuuseumi Rcstaureerimiskeskus 
meister-rcstauraator 

Sissejuhatus 

Nahktapccdi fragmen t leidis tee Läti Ajaloomuuscwni kOo 
gudesse 1960. aastal annetusena. kuid annetajal puudusid 
andmed tapeedi vomsemast asukohast. Fnlgmendi restau
reerimi ne kujunes Läti Ajaloomuuseumile unikaaiseks 
ettevõtmiseks. 

Tava katta seinu selleks spetsiaalselt valmistatud tapeeti
dega on väga vana jjl ulatub tagasi pärslaste. saarlaste, 
egiptlaste ja kreeklaste juurde. Töömahuka polUkroomse 
dekooriga nahktapeedid katsid Ptolemaiose. Aleksander 
Suure ja Kleopalra elamute seinu. Tükike sellist tapeeti leiti 
ka vaarao Tutanhamoni hauakambrist. 

Eurooplased õppisid tapeete kasutama roomlasteit ja 
Hispaania mauridel!. Neid tapeetc teati nime all gl/adallled. 
Tennillit cordovan tunti põhiliselt väljaspool Hispaaniat. 
UUine-Euroopas hakati sell iseid tapeetc valmistama 13. 
sajandil. Enamus Lääne-Euroopa kollektsioonides säili
tatavatest näidistest dateeritaksl! 17. ja 18. sajandisse. 

Läti Ajaloollluuseumi eksemplar pärineb 19. sajandist ja 
dekoorimotiivide analüüs lubab arvata, et see on tehtud 
Prantsusmaal. 

AjalOOli ne ülc\'aade 

Cordovan'i nohotöötlustdmika on aegade jooksul muu
tunud. Jlirgnevalt kiljeldon nahatöötlemis- ja kaunistusvõt
teid, sealhulgas ka kõrgreljeeli, mida kasutati 17. ja 18. 
sajandil. 

Kitse- ja lambanahku töödeldi enne hõbelehega katOlist 
tanniiniga. Nahku leotati teatud aja vältel. saavutamaks naha 
pehmust. mis tagas dekoorimotiivide pressimisel suurema 
rcljeefsuse. Enne hõbelehe paigaldamist krunditi aluspind 
harilikult õli. valgesavi või munavalgega. Seejärel pressiti 
nahnle häbeleht ja kaeti kollase lakiga. et jäljendada kulda. 
Dekoori täiendati maaliugugu ja lakili veel kord. Kui 
dekooris sooviti näha ka hõbedat, ~Taabiti vastavatest 
kohtadest lakk maha. Hõbefoolimn on hea aluspind 
maalingule ja järjestikused lakikihid võimaldasid dekoori 
arendllda peene ja hinnali se detailirikkuse suunas. Tapeetide 
tööstuslikul tootmisel täiendAti dekoori käsitsi, et anda 
esemele kiisitöönduslikku välimust. Varasemad tapeedid olid 
täies ulatuses käsitöönduslik\ld. 

Seisu nd 

Rikkalikult dekoreeritud tapcedifragment annab välbtusli
ku võimaluse heita pilk seda tüüpi dekoori arengule. 
Põhil110tiiv moodustub hele- ja lumepruunide värvilaikude 
sümmeetrilisest paigutusest Umbel' kahvatusinise keskosa. 
mida 011 detail iseeritud peente laineliste joontega. Kogu 
motiivi katab detailselt väljajoonistatud taimomament. Kom
positsiooni keskele on paigutatud lchvikukujuline mere
karbimotiiv. Merckarbi kohIII on ~lljutatud kaks vastakuti 
seisvat ärapöörlltud peadega papagoid. Varjude oskuslik 
kasutamine annab dekoorile näilikku sügaVUSI ja loob 
kollllemõõ!mc!isuse efekti. 
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possibility [or the removal of deformations by means 
ofpressing ar slretcbing. 

The next stage of the rcstoraüon process involved 
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The restoration process achicved a number af results: 
the paint Jayer was stabilised and strengthened by 
meallS of patching. The restoratian procesS has had 
practicaUy no visible eITeet on the colours of the 
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Polükroomsc dekooriga nahktapeedi 
uuringud ja restaureerimine 

Arija Ubarsfe 
Uiti Ajaloomuuseumi Rcstaureerimiskeskus 
meister-rcstauraator 

Sissejuhatus 
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esemele kiisitöönduslikku välimust. Varasemad tapeedid olid 
täies ulatuses käsitöönduslik\ld. 
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sümmeetrilisest paigutusest Umbel' kahvatusinise keskosa. 
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motiivi katab detailselt väljajoonistatud taimomament. Kom
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kollllemõõ!mc!isuse efekti. 
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Tapeedifragmendi vasakul äärel, seal. kus dekoor lõpeb, 
on jäljed metallplaadi sälgulisest seivast. Ülemine ja alumi
ne äär on ära lõigatud. Parem äär on ebaühtlane ja rebi tud. 
Mõlemas iilemiscs nurgas on vahe ja naelaauke. Väikscmaid 
täkkeid, auke ja rebendeid leidub kogu pinnal. Piki vasakut 
ään on näha riba värviga katmata hõbefooHumi ja kohati 
liimijälgi. 

Maal ing on tapeedile kanrud kihiti, kohati on värvikiht 
praguncllud ja kadudega, jättes nähtavale maalin!,rtJ alumised 
kihid või nahapinnil. On äänniselt tähtis stabiliscerida maali
kihid, et ära hoida edasist kahjusrus!. 

Et tapeedifragmcnti oli hoirud kokkuvoldituua, siis kõige 
ulatusliJ...'Umad maalingukaod on horisontaalsel keskosa!. 
Nahk on jäik. Tagakülg on kaetud ebaühtlase mustuse-, 
krohvi-, värvi- ja liimOOhiga. mis pärit seinah, hlhu tapeet 
oli algselt kleebintd. Nahk on vigastanld ja kõige enam 
kahjustatud ülemise vasaku nurga piirkonnas. Samuti leidub 
ulatuslikke vigastusi piki keskmist murdejOOn!. Fragmendi 
tllgaküljel on kolmes kohas näha naha algse paikam ise jälgi: 
keskosa paremal poolel ja kahes kohas keskosa vasemai 
poolel. Nähtavad on ka kaks nahatükkide ühenduskohta. 
Muuseumi kollektsiooninumber asetseb üleval paremas 
nurgas. 

Uuringud 

Naha erinevatest kihtidest, maalingust ja musrusekihist 
võerud proovid anti analüüsiks L VM RC umimislabori koo
mik-restauraatorlllze Pariete ' le.l 

Ristlõige Materjali kirjeldus Tap~cdi lagakülg 

Nahk taimpark, pH 5,5 krohv, pH 6.5 

M~lallfoo liumi preisi sinine telatiiniga liim 
liimistus õliemulsiool1 

Metallroolium AI, Agja Cu krahv. CaC03 
lisanditega 

Kuldne või linaseemneõli, kriit ookriga 
toonitud lakk sandarakk, värvaine 

Maalikihi preisi sinine, 
süsi, pliivalge 

Uuringute tõlgendus 
Nahk kaeti esmalt preisi sinise õliemulsiooniga (see pi g· 

ment ruti kasutusele 18. saj. 50-ndail aastail), et saavutada 
tumerohelis! tooni. Seejärel paigaldati alumiiniumfoolium 
(tuli kasutusele 20. saj. 20-ndail aastail). Seega näitab 
analüüs, et muuseumi poolt eksponaadile antud dateering on 
kaheldav. Alumiiniumfoolium kaeti kollase lakiga. mille 
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põhikomponentideks olid keedenld linaseemneõli ja sanda
raide Kohati on lakk pruunikas, andes fooliumile hõbejas
pruuni värvingu, teisal tekitab lakikiht hõõguvpunase tooni. 
Lõpetuseks kunli dekoorin1otiivi keskosale käsitsi kahvatu
sinine maaling pli ivalgest ja preisi siniseSI segatud värviga. 
Must maaling tapeedi nurkadel on teostatud samal viisil. 

Resta ureerimine 

Esmalt pühiti tapeeditükk iile pehme flanellriidega. Seejä-
rel eemaldati nmstusekiht tagaküljeit järkjärguliseit, 
kasutades skalpelli, pehmet flanelli ja tolmuimejal. Selleks 
puhasrusprotsessiks kulus poolteist kuud. Mustus oli uhke ja 
kleepus tugevalt pinna külge, alumine kiht oli eril iselt plink 
ja kõva - "klaasjas" . Mustus tuli eemaldada kiht kihi haa· 
val -- esmalt krohv, seejärel värv ja Iiimis. Paiguti oli 
mustusekiht õhuke ja tolmjas. Ilmnes, et side liimise ja 
värvik ihi vahel sõltub kaheSI tegurist - liimikihi paksusest 
(kohati ebatasane) ja nahapinna kahjustuse astmest. 

Kui vasakul! ülemine nurk oli puhastatud, paljastus rebe
nenud ja murenev nahapind, mida enne oli liimi- ja värVikiht 
koos hoidnud. Pinna uuringud näitasid, et nahk ise koosnes 
samuti kahest kihist: illemine, värviga imrnutatud kiht, ja 
alumine kiht, kus kahjustus oli kõige märgatavam. 

Liin1i ja v1!rvikihi eemaldami sega laastus osaliselt naha 
elastsus, pehmus ja soojus. Tapeedifragmendi dekooriga esi
külg puhastati piirituseja vee seguga. 

Niiskunud nahk andis võimaluse deformatsioonide eemaJ
danliseks pressimiseja venituse abil . 

Restaureerimise järgmine etapp seisnes nahale kantud vär
vi- ja lakikihti de stabil iseerimises. Töö selles staadiumis 
assistt!eris ja andis nõu Rundale Lossmuuseumi vanem
restauraator Dz. Temerova. Maalikihid kinnitati kalaliimiga 
profiilaktiliste kleebiste abil. Samaaegselt tõusis niiskustase, 
mis tõstis naha elastsustja andis võimaluse selliste defOlmat
sioonide, nagu voldid ja kOrlsud, eemaldamiseks pres
simise teel. Tugevaid nurgavolte pressiti luuga. 

Rcstaureerimisplaan ei näinud eile puuduvale maalikihtide 
uuendamist. Tanniiniga töödeldud nahkpaigad asetati vaid 
rebendilele, keskosale, J..."US nahk oli tugevasti kahjustw1Ud 
piki kokkumurdejOOni, ja kohtadele, kus kahj ustused olid 
kõige ulatuslikumad, nagu iilemine vasakpoolne nurk. 

Paigad lõigati vigastamd alale sobivaks ja õhendati 
võimallimlt palju, el restaureerimise tagajärjel mitte uusi 
defonnatsioone tekitada. 

Pärast defo111lUtsioonide eemaldamis! naha niiskustaseme 
tõstmise teel eemaldati profiilaktilised kleebised ja 
immutarud ning tallniiniga töödeldud paigad Uimili kohale. 
Seejärel tapcedifragmem pressiti ja kuivatati. 

Järeldused 

Restaureerimisprutsessi tulemusena maalikiht stabilisee
riti ja tugevdati paikade abil. Tapeedifragmendi dekoori osas 
visuaalse! efekti restaureerimise kiligus tegelikult ei saavu· 
tatud. Eset saab nüüd ohutuI! hoit1stada ja eksponeerida, 
karrmata edasisi kahjustusi. 

Tapeedifragmendi vasakul äärel, seal. kus dekoor lõpeb, 
on jäljed metallplaadi sälgulisest seivast. Ülemine ja alumi
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Lakkpitserite restaureerimise probleeme 
Tallinn" Pedagoogikaülikooli 1997. aasta bakalaurusetöö refereering 

Taimi Kull 
Rahvusraamatukogu 
paberirestauraatar 

Sfragistika on ajaloo abiteadusena uurinud pitsatile 
päritolu, valmistamist. liike, pitserile kasutamist. eri
nevaid materjale nende valmistamisel, erinevaid pit
seerimismooduseid. Samalaadscid distsipliine uuri
takse ka antud lÖÖS, toetudes Hugo Pauekeri kirib."1l
ajaloo lisele leksikonile ja Liivi Aarma käsiki rjale. 

Eesmärgiks on seatud pitserilaki restaureerimine 
konkreetselobjektil , restaureerimise käigu tead uslik 
käsitlus ja esitamine, põhjcndustc ja tulemuste edasi
andmine. Põhitähelepanu on seejuures üht liiki ma
terjali - kirjalaki - ennistamise!. 

Teiseks on sfragistilise tausta kirjeldamise abil 
uuritud 19. sajandi kirikute pitsereid Tallinna Linna
arhiivis ja Eesti Ajaloomuuseumis. Kuna 19. sajandist 
on säilikuid hulgaliselt mõlemas nimetatud fondis, si is 
uurimisobjekli piirillemisel HUuutukse Põhja-EeSli 
maakondades paiknenud kirikute ja kihelkondade 
pitseritest. 

Ennistamise läbiviimisel kasutatakse mitmeid eri
nevaid meetodeid: hiSloristiik meetod tagasivaatena, 
deskripti ivne meetod sümbol ite avamiseks, võrdlused, 
analüüsid prakti liste tõövõtetena. 

Pitsatile ja nende jäljendite uurimise ning ermis
tamise kobta on eestikeelset teavet ilmunud üsna na
pilt. Töös on lisaks eestikeelsetele kasutatud ka mit
meid võõrkeelseid allikaid. Osaliselt on tegemist käsi
kirjadega, miUe autorid on vastava ala spetsialistid 
ning tegelevad kursuste kaudu ka õpetamisega. Väga 
olu.line on olnud tegevrestauraatorite kaasabi, nende 
juhendamisel on teostatud töö praktiline osa. 

Kirikute pitsereid on Eestis säi linud mitmes muu
seumis. Eesti Ajaloomuuseumi kollel. .. tsioon sisaldab 
Ecsti alalt [49 kiriku pitserit üldarvuga 507. Põhiosa 
sellest ei kuulu varasemasse perioodi kui 19. sajandi 
algus. 

Tsaarikulli kujutist, nagu seda võib näha mõnede 
Läti ain ja Venemaa luteri usu kirikute pitsereil, Eesti 
ain kirikute pitsereile möödunud sajandi lõpul ei 
ilmunud. Kuna igal kirikui on üldjuhul oma kaitse
PIIlUlk, näib loogilisena eeldada, el pitseri l kujutatakse 
teda või tema atribuute. Materjali läbitÖÖiamise käigus 
selgus aga, et nii see siiski ei o le. Nimipühaku figuuri 
leiame vaid 23 kiriku pitseriit. Pühakud on andnud ka 
kihelkondadele nime: näiteks JUri - Püha Jüri , Järva
Peetri - Peeter-Paulus, Kadrina - Püha Katariina. 
Pea ingel Miikaelile pühendatud kirikuid - Mihkli 
kirikuid - on meil suhteliselt palju. Pühaku atribuudi 
või kiriJ..-u nimega võib seostada 19 kiriku pitserit. 
Kõige levinumaks motiiviks kirikute pitserei! on risl, 
mis on ka mõistetav, sest rist või krutsirtks on kristJu
se keskseks sümboliks. 

Risti tüüpe on teada üle 300, kuid väga üldiselt 
võib neid jagada kaheks - sümmeetriline e. kreeka rist 
ja ladina rist Kreeka rist ol i levinud veel Karolingide 
ajal (8.- 10. saj.), aja jooksul aga hakkas ristil 
keskpunkt kõrgemale nihkuma, kuni omandas postile 
kinnitatud rõhtpuuga ladina risti kuju. See on seotud 
tolleaegse püüdega lõsta inimese kese ja tema usk maa 
pealt ül es ja ülendada nad vaim ulil.."Us sfaäris. Teisedki 
ristitüübid, mida pitsereil näeme, nagu laoouristid, 
ristikheina1ehtristid, ankurristid, taasristid jm. on 
lõpuks muutunud lihtsaks ladina ristiks. 

Kirikupil'satid tulid Eestis kasutusele Vene võimu 
aja l 18.-19. sajandi vaherusel, varem kasutas vaimulik 
vajadusel isiklikku pitsatil, ametipitsatid olid kasutada 
piiskappidel, toomkapiitlitel, kloostritel ja mõnedel 
linnakirikutel (Olass 1994). 

Ametipit satite kasutamise näiteks võiks tuua mees
kohtute pitsati d (meeskohtud olid üheks vanemaks 
kohhrinstantsiks Põhja-Eestis 13. sajandist hmi 19. 
sajandi lõpuni), Eesti Aja loomuuseumis on kõige rik
kalik'llm materj aJ säilinud 16. sajandist. Keskajal oli 
reglementecritud ka pitseri värv: piiskopid, loom
kapiillid ja ordumeister kasutasid punast, maamarssal 
ja TalliIrna komtuur ning ka rüütelkond rohelist, teised 
orduametnikud, linnad ja eraisikud valget vaha. 
Naisisiku eest pitseeris üriku lähim meessugulane, 
abielunaise eest abikaasa, alaealise eest eestkostja, ka 
muuhiirra kui kõrgem eestkostja. Pitseriga kinnitamata 
dokumendil polnud õigusjõudu. 18. sajandi lõpul haka
ti pitserimaterjalina kasutama lakk i. 17. sajandil tekib 
mõningaid muudahlsi pitseri kiunitusvüsis, pärgamcnt
riba asemel on ühe- või mitmevürviHsed südlindid ja 
punutud nöörid. Pilserimatcrjal iks jääb punane vaha, 
pitser asetatakse kunstipärusesse treitud puukapslisse. 
See kehtib ka 18. sajandi kohta. Sajandi lõpul , seoses 
laki kasutuseletulekuga, ripp-pitserid kaovad (Glass 
1991 , lk. 33-36). 

19. sajandi algusest on Eesti Ajaloomuuseumis säili
nud komplekt Võnnu pastori Eduard Körberi kavan
deid Liivimaa Hertsogkonna praoslkondadele ja kiri
kUlele. TegemiSI on pitserile kavanditega, valdavas 
enamuses ladina risti variatsioonidega, millest mõned 
on ka kasutusele võetud (Korber 1810). 

Körbcr (Korber), Edunrd(t) Pbilipp oli kiriku
õpetaja ja muinasaja uurija. Ta sündis Toris 17.06. 
1770 kirikuõpetaja pojana, sa i usuteadusliku hariduse 
nii Königsbergi kui Jena Ülikoolis ning töötas 1796. 
aaslasi kuni oma Slmnaui 12.02. 1850 Võnnu kiri
kuõpetajana, tundes ühteaegu suurt huvi kunsti ja 
teaduse, eriti muinasteaduse ja ajaloo vastu. Koos 
Hupeli ja Bratzega oli ta esimesi kodu-uurijaid Ees-
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!is. Tema käsikirjalised uurimused Liivimaa losside ja 
kirikute kohta on alles hoitud Tartus ja Riias, samuti 
ainult käsikirjas säilinud utU"imused numismaatika 
alalt. Kärberi isiklikku muinsustekogu säilitatakse 
Õpetatud Eesti Seltsi muuseumis. Kogu koosneb kul
tuuriajaloolistest esemetest (ESL 1926--1929). 1803. 
aastal valis Suurhertsoglik Weimari Mineraloogia 
Selts Jenas ja 1806. aastal Moskva LooduselltU"ijate 
Selts ta oma aulükmcks. Kodumaal pälvis erilist tähe
lepanu tema koostatud "Valerländische Lithologie", 
mis sisaldab Liivimaal kogutud kivististe andmestikku. 
Arvatavasti on suurem osa Võnnu pargist Körberi 
isnttatud. (Hermann 1971, lk. 756, 757; Aanna 1990, 
lk. 30, 31.) 

Uurides lähemalt E.Ph.Körberi kavandeid kirikute ja 
kihelkondade pitsatitele (Korber 1810) ning püüdes 
kindlaks teha, milliseid neist on kasutatud matriitside 
valmistamisel, selgus, et enamasti olid kavandid mõel
dud Liivimaa ning ainult üksikud neist põhja
poolsematele kirikulele. Körberi kavandid, peamiselt 
ristinlOtiivist lähtuvad. kuhu on lisatud üksikuid 
iseloomulikke geograafili si detaile või ehitisi, ei ole 
k.eerukad. Koeru (Marien Magdalenen), Harju-Madise 
(St. Malthiae) ja Mihkli (St. Michaelis) kirikute pitsa
lite valmistamisel on ilmselt lähtutud neist kavanditest. 
Kahe esimesena nimetatud kiriku piLSeril on keskseks 
kujundiks rist. Mihkli kiriku pitseri kujundus on veidi 
keerukam, kuid pitserit ehib samasugune lohe kuju 
nagu on Körberi kavandi!. Ei saa välistada võimalust, 
et nii nagu Körber Liivimaa kohta ideekavaudeid esi
tas, korralikult Ilumcrceritud ja alfabeetilises järje
korras, "õis ta pakkuda oma ideid ka muude alade 
kirikute jaoks, kuigi seda pole õnnestunud seni kind
laks teha. 

Kirjeldatud pitserile kokkuvõtlikui iseloomustamisel 
lähtim peamiselt kujundustikust sÜlllboolikast, neid on 
neli: 
• uimipühakufiguur 26 pitseril; 
• ristisümbol kesksena 17 pilselil; 
• religioossed esemed ja piibel 14 pitseril; 
• kiriklihoone kujutis 5 pitseri!. 

Pitsereid võib liigitada legendide järgi vastavalt 
keelele, milles nad koostanld on: 
• saksakeelne legend 43 pitseril; 
• ladinakeelne legend 12 pitseri!; 
• eestikeelne legend 4 pitseril; 
• venekeelne legend 3 pitseri!. 

Pitserite konserveerimine ja restaureerimine 

Pitsatite ja pitserite ennistamise temaatikale lähene
mise tingis eelkõige üks huvitav leid Talliirna Lil1na
arhiivis. Nimelt sattus minu juhendaja Liivi Aanna 
kätte, kui ta oma uurimistööd tegi. kollektsioon kiriku
pitseritest. See kogum on arvatavasti koostanld pasto
rite Knüpfferi ja Pauckeri poolt 19. sajandi teisel poo
lel ning sisaldab pitsereid Põhja-Eesti maakondade 
kirikutest. Kollektsioon ei olnud aga täiuslik, palju ko-
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hanimesid esines ilnla pitserinäidiseta ja selleks, el 
saada ülevaadet kõigist sel ajal kasutuselolnud pit
seri test , tuli alustada otsinguid. Puuduolevate eksemp
laride otsinguks sobis kõige paremini Eesti Ajaloo
muuseumi rikkalik pitserite kogu. Tänu pitserite 
fondi hoidja Viivi Glassi lahkele abile õnnestus mul 
pikemat aega kataloogikaarte uurida ja arvelolevate 
pitserite hulgast välja sorteerida eksemplarid, miS 
aitasid Linnaarhiivi kogu täiendada. 

Pitserite vaatluse ja variatsioonide võrdlemise abil 
koostasin lisaks esialgsele, kirikute loetelule Pauckeri 
järgi (paueker 1849), täiendava nimesliku, kus kajas
tuvad põhjalikumalt" endised kohanimed, kirikute 
pühakute nimed ja kirikute ehitamise aeg (EeSli 1939). 
Kasutasin V. Glassi käsikirja (Glass 1994) ja märk
meid ning L. Aanna käsikirja ja märkmeid. 

Kahest kollektsioonist kokku moodusn1s 19. sajandi 
kirikupitsereid esindav kogum Põhja-Eesti stiftis e. 
konsistoriaalpiirkonnas maakondade kaupa. Selgus, et 
pitserid vajavad hädasti ennistamist ja nende säilitus
tingimused muutmist. Määrasin kindlaks edaspidi se 
tegevuse metoodika ja mudeli e. port/oliD: uurida pit
seriteaduse e. sfragistika ajalugu; teha kindlaks varem
ilmunud kirjanduse ja praktikute kogemuste alusel 
pitserite ennistamise ja säilitamise võimalused; uurida 
pitserite ajaloolist kasutamist Skandinaaviamaades ja 
Eestis; kirjeldada kollektsioonides säilitatavate pitse
rite seisundit nii ennistamise kui ka semiootilisest 
aspektist, avada nende kujutiste sümbool ika ja kul
tuurilooline seos; restaureerida need pitserid, tnis seda 
kõige rohkem vajavad, teised konserveerida ja paran
dada nende säilitustingimusi. 

Tallinna Linnaarhiivis säilitatavad piLSerid on kogu
tud vihikusse, mis koosneb neljast tugevast papp
leheküljest. Pitserid on koUektsionääride poolt välja 
lõigatud vanadelt kirjadeIt või ümbrikelt ja kleebitud 
vihiku lehtedele. On järgitud maakondade jaoh1st ja 
püütud eristada lehtede kaupa pitsereid, mis kuulusid 
eri maakonna kirikutele. Tänu lehekülgede materjalile 
on säilivus sullleliselt hea: pitserite tugevaIus takistab 
nende murdumist. Kuid samas on tllgevad lehed 
tinginud pitserite hõõrdumise lehtede vahel, mistõttu 
nende servad on liikati purunenud. Aastatc jooksul 
on pitserid pragunenud ja murenenud, samuti on 
täheldatav nende tugev pindmine määrdumus, 
ilmselt peamiselt tahma ja tolmu tekitatud. 
Osaliselt on pitserite pinnad kulunud ja tekstidc ning 
kujutiste loetavus muutunud raskeks või isegi 
võimatuks. Ainus viis selle puuduse likvideerimiseks 
on leida dublikaate, mille abil tekste desifreerida, sest 
ennistamisel omavoliliselt tekste ega jooniseid ei 
taastata. 

Lehtede pH on 4,4-4,8 , mida võib lugeda suhteliselt 
rahuldavaks. Puudub ka igasugwlc moodus seda 
paremaks muuta, sest lehti ei ole mõeldav keemiliselt 
ega niiskelt töödclda: selleks tuleks kogu kollektsioon 
lehtedeit eemaldada, mis ilmselt lõhuks praegu üsna 
heas korras olevad pitserid tükkideks. Koha- ja püha
kute nimed on kirjutatud gaUustindiga, lehtede S-poo
led Oll rasvaste jälgedega, mis on arvatavasti tekkinud 
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pilserite massi koostises oleva vaha mõjul pideval 
kokkupuutel pealoleva lehega. 

Eesli Ajaloomuusewni pitserite kogum, mis täiendab 
eelmist koUektsioolli, on säi linud tunduvalt halvemini. 
Nad on küll pärit samuti vanadelt kirjadeit või ümb
rikeit, J..."Uid seUesama pehme alusega asetatud väikes
tesse, õhukesest ka lkapabcrist ümbrikesse. Ruu
mipuudusest tingituh asetsevad need ümbrikud tihe
dasti üksteise kõrval saht lites ja alati, kui mõnda neist 
uuritakse, liiguvad üksteise vastu hõõrdudes ka kõik 
teised ümbrikud. See on põhjustanud pitserile pragu
nemiSI ja liikeldumist, kusjuures kõik tUkid kahjuks ei 
olegi säilinud. 

Sõltuvalt kogumisse kuuluvate pitserite olukorrast 
tuleneb ka restaureerimisillesanne: 
• puhastada eksemplarid ja nende taustmaterjal meh

haanilisell, paberiosad kuivalI, pitserite puhaslami
seks kasutada olenevalt testimise tulemustest ka 
lahuseid; 

• elUlistada lakkpitserid sobiva massiga, silmas 
pidndes põhimõtet, el mass oleks vajadusel alati 
eemaldatav; 

• ennistamisel kasutada erinevaid variante, el edasi
ne säi litamine oleks ohulum; 

• ennistamise lõpetuseks katta pitserile pirulad kaits
va poleervahaga, et vältida edaspidi kliimamõju
IUsi ja tolmu; 

• ennistatud pitseritele valmistada nende edasise 
säilitustingimuste parandamiseks happevabast tu
gevast materjalist ümbri sed või karbid. 

Pitserite jäädvustamiseks valis in must-valge fotogra
feerimise variandi, et valguse ja varju abil paistaks 
võimal ikult paremini välja nende kujutis ja legend. 
Pitseri laki läige segab si iski oluliselt foto loetavus!. 
Osal iselt on kogusid fotografeeritud ka värvi li seit, et 
selgemini demonstreerida mälirdwnust . 

Reslaureerimistööde teostamisel juhendasid ja nõus
tasid mind Enn istuskoja ''Kanul'' restauraalor Reet 
Ilrido ja keernlk I-leige Peets. 

Üksikeksemplaride seisundi dokumenteerimiseks 
enne restaureerimist kasutusin ühe meetodina nende 
iiksikasjalist kirjeldamist sümboolika aspektist, avasin 
võima likult põhjalikult kujutised ja nende sisu, uurides 
sümbolite tähendusi ja seoseid. Pitserite legendide 
kirjeldamisei, kui need olid peaaegu kustunud või 
kulunud, kasutasin tugeva luubi abi ja dublikaatide 
tekstide vÕrdlemist. Kirjelduse tulemused on antud 
bakalaUIusetöö n osas Põhja-Eesti maakondade kaupa 
(käsikiri on Rahvusraamatukogus). 

Dokumentecrimi se teise meetodina tähtusin kirjel
damisel restaureerimise aspektist, pöörates tähelepanu 
vigaSilme iseloomule, puuduolevatele osadele. Nagu 
on näha ka fOladelt, olid eriti lagunenud Vaivara, 
Paide, Hartila-Varbla, Anna ja Juuru pitserid. Paber
pitserid olid kaetud mustuse ja plekkidega. 
Testimiseks kaSULasin 5 lahust: destilleeritud vell, vii

na (piiritus + destil leerirud vesi I: L), metanooli 100%, 
KMZ pesuaine lahust ja metüü ltselluloosi vesilahust. 
Testisin ka ensüümpuhastust. Tulemusena eraldus 

pitseritest mustust, kuid viirvi pigmendid püsisid. 
Taustamaterjali puhastamiseks ainuvõimalik oli 

rakendada kuiva, meWlaanilist puhastust. SelJeks kasu
tasin kummipuru. 

Pilserite märja mehhaanilise puhastamise vahendiks 
vali sin destilleeritud vee, puuvillvati abil puhastades 
eraldus pitseri lest tolm ja muu muslus.Pitserid muutu
sid töötlemise tulemusel oluliselt puhtamaks, laki vär
vitoon kirkamaks. 

Eeltöö restaureeri mi seks oli tehtud, edasiseks tegut
semiseks tutvusin konservaatorite nüüdismeeloditega 
publitseeritud allikate alusel (Noodla 1976, lk. 98-
103; Collins 1996; Reid 1970) ja konsulteerisin 
spetsialistidega. 
Selleks et ennistada puuduolevad fragmendid, soovi

tatakse kasutada sellist massi, mis oleks suhtel iselt 
pehme ning vajadusel a lati eemaldatav. Sulatatakse 
kokku 92% mesilasvaha ja 8% dammarvaiku. Segu 
osad sulatatakse eraldi. kuna vaigu sulamistempemtuur 
on oluliselt kõrgem vaha omast, valatakse sulamid 
kokku ning lisatakse parandamiseks sobiva värvitooni 
saamiseks õliviirve. 

Vastavalt restaureeritavare pitserite kolmele erineva
le värvitooni le valmistasin ka parandusmassid. Sellised 
segumassid on kiiresti tahkuvad ja selJeks, elniisugu
ne segu ennistatava eksemplari servadega ühineks. 
voolates just euenährud kohta, peab see olema kuwn. 

Kuna kõik pitserid olid pragwlenud, tuli neil esmalt 
praod kokku liimida. Varem kasutati selleks liime, 
praegu parimaks peetava metoodika järgi kantakse 
peene pintsliga pragudesse etüüJatsemati (äädik happe 
soo l, valem Cl-bCOOC2Hs). Mõne korra järel lakk 
pehmeneb ja praod sulavad kokku. See meetod ei 
kahjusta reljeefi , kui praod hoolikalt täita. Etüül
atsetaat vajab }.:uivamiseks aega, tema kasutamise järel 
ei saa otsekohe alustada puuduolevate kohtade täilmist 
massiga. 

Restaureeritava eksemplari seisundist olenevalt tuli 
seda kas toestada või mille. Kui pitser ol i kinnitatud 
tugevale alusele, süs täil'si n iira puuduvad kohad ega 
moodustanud taestust. Kui aga oli tegemist nõrgal 
alusel liiga lagtmenud säilikuga, lisasin peale ennis
tamist ümber pitseri veel spetsiaalse toestava valli, et 
kaitsla teda edasiste murdumiste eest niipalju kui 
võimalik. Seda meetodit kasutatakse enamasti just 
vahapitserite restaureerimisel ja tihti toestatakse ka 
dokwnentide küljes eraldi rippuvaid pitsereid. 

Restaureerimis- ja konserveerimistöid lõpetaval 
pitserite poleerimisel kasutasin spetsiaalset vaha ja 
tärpentini sisaldusega poleerimispastat, mida kasu
tavad ka puidukonservaatorid. Paslaga poleerimise 
eesmärgiks on kaitsta pitserite mikropragusid ja kogu 
pitseripinda kahjulike mõjutuste, nagu tolmu või muu 
võimaliku mustuse sadestumise, vastu, ka temlilised 
mõj ul'ajad ei toimi siis nii tugevasti. Poleerimisel kerge 
läike omruldanud lakikiht aitab ka pitsereil senisest 
eredmna ja puhtamaoa välja paista. 

!)itscrite konserveerimise lõppfaasis tuli välja tööta
da nende kollektsiooni võimalikult paremad säilitustin
gimused. 

19 

pilserite massi koostises oleva vaha mõjul pideval 
kokkupuutel pealoleva lehega. 

Eesli Ajaloomuusewni pitserite kogum, mis täiendab 
eelmist koUektsioolli, on säi linud tunduvalt halvemini. 
Nad on küll pärit samuti vanadelt kirjadeit või ümb
rikeit, J..."Uid seUesama pehme alusega asetatud väikes
tesse, õhukesest ka lkapabcrist ümbrikesse. Ruu
mipuudusest tingituh asetsevad need ümbrikud tihe
dasti üksteise kõrval saht lites ja alati, kui mõnda neist 
uuritakse, liiguvad üksteise vastu hõõrdudes ka kõik 
teised ümbrikud. See on põhjustanud pitserile pragu
nemiSI ja liikeldumist, kusjuures kõik tUkid kahjuks ei 
olegi säilinud. 

Sõltuvalt kogumisse kuuluvate pitserite olukorrast 
tuleneb ka restaureerimisillesanne: 
• puhastada eksemplarid ja nende taustmaterjal meh

haanilisell, paberiosad kuivalI, pitserite puhaslami
seks kasutada olenevalt testimise tulemustest ka 
lahuseid; 

• elUlistada lakkpitserid sobiva massiga, silmas 
pidndes põhimõtet, el mass oleks vajadusel alati 
eemaldatav; 

• ennistamisel kasutada erinevaid variante, el edasi
ne säi litamine oleks ohulum; 

• ennistamise lõpetuseks katta pitserile pirulad kaits
va poleervahaga, et vältida edaspidi kliimamõju
IUsi ja tolmu; 

• ennistatud pitseritele valmistada nende edasise 
säilitustingimuste parandamiseks happevabast tu
gevast materjalist ümbri sed või karbid. 

Pitserite jäädvustamiseks valis in must-valge fotogra
feerimise variandi, et valguse ja varju abil paistaks 
võimal ikult paremini välja nende kujutis ja legend. 
Pitseri laki läige segab si iski oluliselt foto loetavus!. 
Osal iselt on kogusid fotografeeritud ka värvi li seit, et 
selgemini demonstreerida mälirdwnust . 

Reslaureerimistööde teostamisel juhendasid ja nõus
tasid mind Enn istuskoja ''Kanul'' restauraalor Reet 
Ilrido ja keernlk I-leige Peets. 

Üksikeksemplaride seisundi dokumenteerimiseks 
enne restaureerimist kasutusin ühe meetodina nende 
iiksikasjalist kirjeldamist sümboolika aspektist, avasin 
võima likult põhjalikult kujutised ja nende sisu, uurides 
sümbolite tähendusi ja seoseid. Pitserite legendide 
kirjeldamisei, kui need olid peaaegu kustunud või 
kulunud, kasutasin tugeva luubi abi ja dublikaatide 
tekstide vÕrdlemist. Kirjelduse tulemused on antud 
bakalaUIusetöö n osas Põhja-Eesti maakondade kaupa 
(käsikiri on Rahvusraamatukogus). 

Dokumentecrimi se teise meetodina tähtusin kirjel
damisel restaureerimise aspektist, pöörates tähelepanu 
vigaSilme iseloomule, puuduolevatele osadele. Nagu 
on näha ka fOladelt, olid eriti lagunenud Vaivara, 
Paide, Hartila-Varbla, Anna ja Juuru pitserid. Paber
pitserid olid kaetud mustuse ja plekkidega. 
Testimiseks kaSULasin 5 lahust: destilleeritud vell, vii

na (piiritus + destil leerirud vesi I: L), metanooli 100%, 
KMZ pesuaine lahust ja metüü ltselluloosi vesilahust. 
Testisin ka ensüümpuhastust. Tulemusena eraldus 

pitseritest mustust, kuid viirvi pigmendid püsisid. 
Taustamaterjali puhastamiseks ainuvõimalik oli 

rakendada kuiva, meWlaanilist puhastust. SelJeks kasu
tasin kummipuru. 

Pilserite märja mehhaanilise puhastamise vahendiks 
vali sin destilleeritud vee, puuvillvati abil puhastades 
eraldus pitseri lest tolm ja muu muslus.Pitserid muutu
sid töötlemise tulemusel oluliselt puhtamaks, laki vär
vitoon kirkamaks. 

Eeltöö restaureeri mi seks oli tehtud, edasiseks tegut
semiseks tutvusin konservaatorite nüüdismeeloditega 
publitseeritud allikate alusel (Noodla 1976, lk. 98-
103; Collins 1996; Reid 1970) ja konsulteerisin 
spetsialistidega. 
Selleks et ennistada puuduolevad fragmendid, soovi

tatakse kasutada sellist massi, mis oleks suhtel iselt 
pehme ning vajadusel a lati eemaldatav. Sulatatakse 
kokku 92% mesilasvaha ja 8% dammarvaiku. Segu 
osad sulatatakse eraldi. kuna vaigu sulamistempemtuur 
on oluliselt kõrgem vaha omast, valatakse sulamid 
kokku ning lisatakse parandamiseks sobiva värvitooni 
saamiseks õliviirve. 

Vastavalt restaureeritavare pitserite kolmele erineva
le värvitooni le valmistasin ka parandusmassid. Sellised 
segumassid on kiiresti tahkuvad ja selJeks, elniisugu
ne segu ennistatava eksemplari servadega ühineks. 
voolates just euenährud kohta, peab see olema kuwn. 

Kuna kõik pitserid olid pragwlenud, tuli neil esmalt 
praod kokku liimida. Varem kasutati selleks liime, 
praegu parimaks peetava metoodika järgi kantakse 
peene pintsliga pragudesse etüüJatsemati (äädik happe 
soo l, valem Cl-bCOOC2Hs). Mõne korra järel lakk 
pehmeneb ja praod sulavad kokku. See meetod ei 
kahjusta reljeefi , kui praod hoolikalt täita. Etüül
atsetaat vajab }.:uivamiseks aega, tema kasutamise järel 
ei saa otsekohe alustada puuduolevate kohtade täilmist 
massiga. 

Restaureeritava eksemplari seisundist olenevalt tuli 
seda kas toestada või mille. Kui pitser ol i kinnitatud 
tugevale alusele, süs täil'si n iira puuduvad kohad ega 
moodustanud taestust. Kui aga oli tegemist nõrgal 
alusel liiga lagtmenud säilikuga, lisasin peale ennis
tamist ümber pitseri veel spetsiaalse toestava valli, et 
kaitsla teda edasiste murdumiste eest niipalju kui 
võimalik. Seda meetodit kasutatakse enamasti just 
vahapitserite restaureerimisel ja tihti toestatakse ka 
dokwnentide küljes eraldi rippuvaid pitsereid. 

Restaureerimis- ja konserveerimistöid lõpetaval 
pitserite poleerimisel kasutasin spetsiaalset vaha ja 
tärpentini sisaldusega poleerimispastat, mida kasu
tavad ka puidukonservaatorid. Paslaga poleerimise 
eesmärgiks on kaitsta pitserite mikropragusid ja kogu 
pitseripinda kahjulike mõjutuste, nagu tolmu või muu 
võimaliku mustuse sadestumise, vastu, ka temlilised 
mõj ul'ajad ei toimi siis nii tugevasti. Poleerimisel kerge 
läike omruldanud lakikiht aitab ka pitsereil senisest 
eredmna ja puhtamaoa välja paista. 

!)itscrite konserveerimise lõppfaasis tuli välja tööta
da nende kollektsiooni võimalikult paremad säilitustin
gimused. 

19 



Kasutatud kirjandus 

AarOH., L Kärberite suguvõsas!. "Horisolit" 1990, nr.8. 
Campe nbausen, E.8 . Die alten Siegel der evangelisch

Imerisehen Kirehen in Russland. "Rigaer Tageblatt"1 902. 
Collius, D. Seais. 1996. Käsikiri autori valduses. 
EBL: 

Eesti Bibliograafiline Leksikon. Tartu, 1926-1929. 
Eesti evangeeliumi luteriusu kirikud. Tartu, 1939. 
English Private Seals Twelfih Fifteenth Centuries. In: 

The British Lihrary Board, 1980. 
Glass, V. Kirikute piTserid Ajaloomuuseumis. Käsikiri 

autori valduses. 1994. 
Glass, V. Meeskohtute pitserid Eesti Ajaloomuuseumis. 

"Eesti Kollektsionäär" 199 1, nr. 1 (2). 
Humann, U, Ed. Ph. Kõrber - loodusesõber ja kodu

uurija. "EeSli Loodus" 1971, nr.12. 
Igal pisiasjal oma tähendus. "Õhtuleht"' 11 .04. [997. 

Koponeu, M. Heraldika Catholiea Fennica. Helsinki: 
Painonikkarit OY: 5-1 1, 1984. 

Korber, E,Pb. Ideen zu Propstey und Kirehell Siegeln im 
HerzogthuUl Livland. Käsikiri Eesti Ajaloomuuseumis. 

Käide, 8.0. Sehwcdisehe Kirehcnheraldik. Genealogica 
& Heraldiea. Helsinki, 1986. s. 389-411. 

Medijainell, E. Arhiivid ja diplomaatia. Eesti Rahvus
raamatukogu toimetised 1997. nr.6.lk. 7-26. 

Noodla, L, Pitserid käsikirjadel. "Teine elu" 1979. lk. 
98- J03. 

Noodla, L Pitserite restaureerimine ja konserveerimine 
käsikirjadel. "Raamat-aeg-restaureerimine" 1976, nr. 3, lk. 
112-128. 

Paueker, H.R. Ehstlands Geistliehkeit in geordnetcr Zeit
und Reihefolge. Reval, 1849. 

Pitser. Eesli Entsüklopeedia. Tartu, 1936,lk. 812, 813. 
Reid of Robertland, D.,RossA (1970). The Conservation 

of Non-Metallie Serus. Studies in Conservlltion, No 15, p. 
51-62. 

Sild, O. (1938). Eesli kirikulugu. Tanu. 1938. 

Summary 

Summing up the /997 BA re.~earch the Pedagogical 
UniversUy, Ihe ollthor points 0/11 the aim of the work - res-

toring wox seals on a certoin objekt, descrihing the process 
in delail and stlldying the ~"phragi.~tics of ehl/rell IIsed in tlle 
nineteentl! cel/tl/ry North-EstOllilln eounties. 

COllditia1t 

Seals of the Tallinn Town Arehives and E~/ollian flislory 
Aluseum were take" for conservalion and resloratfofl. The 
seals 011 paper lIad OOen eul Ollt from old lelters and 
em!(!lopes by eol/ee/ors. 

The sea/s \Vere grimy, some oJ /helll had broken alld 
craeked edges, some were cracked Olid hrokell aeross, some 
had worll OIlt sllrJaee fo .H/eh Oll extent that it liias 
impossible fo decipher Ihe text. 

Olle melhod 10 ellable the eonserver to doeument IlIe seals 
beJore the cmlServalion was deserihing ,he symbols in 
delail. It had to oo done with Ihe help oJ Ihe magnifyillg 
glass alld camparing the lexlS ollille duplieates. 

The other metllod \\las de.\·cribing them from the poilll oJ 
restoralion, paritlg al/elltioll to Ihe eharacter of illjuries 
and damages as weil 0$ 10 the missillg parIs. 

COlIservatioll (l1U1 r estara/iOIl 

The base materialiilus dry-cleaned mechanicull)' with 
rubbeI" crumbs. the sea/s were wet-cleaned mecllallically 
with distilfed water and cottOIl-wOO/. 

To fill the cracks, elhylacetate (e/HB 01) liias brushed into 
them with a fine brush. To restore the missing fragments 
beeslllax (42 pcr eellt) and dammar resin (8 per ceal) were 
me/fed separately and aflenvords mixed. To gel malching 
shades, oil paints were added (three different .fhades of 
colollr were needed). In ease the seal 11'0$ too mllch 
damaged or broken, 0 special protecting wall \Vos fixed 
arolind it when the relJOirs had been camp/e/ed. 

Specia/ palishing posle thal c01lfains tllrpemille wal' /lsed 
Jor palishing the microeraeks Olid whole surfaees 10 make 
rhem mare proteeted fi"om domaging external injluences. 

/11 the final stage of the restorolion mare eJlectual 
preservalion ccmditions were worked 0111 for Ihe Tallinn 
Town Archives and the &lollioll History Museum 
depositories. 

Pärgamentürikute ja pitserite konserveerimisest 
Reet Brido 
Ennistuskoda "Kanut" 
nahakonservaator 

1996. aasta septembris oli mul võima lus võtta osa 
Soomes Vantaa Kõrgemas Kunstikoolis pärgamendi ja 
pitserite konserveerimise kursusest, mis sai teoks tänu 
R iigi Muinsuskaitse ameti rahalisele toerusele. 

1.-6. septembrini toimus pärgameneli konserveeri
mise kursus, mida juhendas Mr.Anthony Cuins 
DubLinist Trinily College' i Raamatukogust. 

23.-27.septembrini toimunud pitserite konserveeri-
nuse kursust juhendas Mr. David Collins 
Cambervelle'i Kunsti Kolledzist. 
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Mõlemad juhendajad omavad väga pikka praktilise 
konserveerimise kogemust. Lisaks teoreetilistele tead
miste le jagasid juhendaj ad oma prak tilise lÖÖ koge
musi ja häid näpunäiteid konkreetsete esemete konser
veerimisel, mida on j ärgi lud ka järgnevate tööde puhul. 
Praktilise tööna konserveerisia 3 pärgamentürikul ja 2 
pitserit (Eesti Ajaloomuuseumi fondides t). 

Esemed fotografeeriti, neil määrati kahjustuste 
iseloomja ulatus. 
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Pärgamentürikute ja pitserite konserveerimisest 
Reet Brido 
Ennistuskoda "Kanut" 
nahakonservaator 

1996. aasta septembris oli mul võima lus võtta osa 
Soomes Vantaa Kõrgemas Kunstikoolis pärgamendi ja 
pitserite konserveerimise kursusest, mis sai teoks tänu 
R iigi Muinsuskaitse ameti rahalisele toerusele. 

1.-6. septembrini toimus pärgameneli konserveeri
mise kursus, mida juhendas Mr.Anthony Cuins 
DubLinist Trinily College' i Raamatukogust. 

23.-27.septembrini toimunud pitserite konserveeri-
nuse kursust juhendas Mr. David Collins 
Cambervelle'i Kunsti Kolledzist. 
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Mõlemad juhendajad omavad väga pikka praktilise 
konserveerimise kogemust. Lisaks teoreetilistele tead
miste le jagasid juhendaj ad oma prak tilise lÖÖ koge
musi ja häid näpunäiteid konkreetsete esemete konser
veerimisel, mida on j ärgi lud ka järgnevate tööde puhul. 
Praktilise tööna konserveerisia 3 pärgamentürikul ja 2 
pitserit (Eesti Ajaloomuuseumi fondides t). 

Esemed fotografeeriti, neil määrati kahjustuste 
iseloomja ulatus. 



1. Pärgamentiliik 16.saj. (EAM, [115, nim. I, s.62). 
Mõõlmed: 23,5x34,5 cm. 
Kahjustus: pärgamcnt määrdwmd, defonneerunud. 
Kokkuvoltimise tagajärjcl väga tugevad murdejoow 
ned, mille kobalt on pärgament kulunud. Rebcnd paw 

remal pool ülaääres (- I cm) ja keskel vohide murw 

dekohas (- 1,5 cm). Säilinud üks pitser (parem
pooine), mille ümbriskotike katki kulwllId. Pitser 
tolmune, määrdunud. 

2. Pärgamentürik 16.saj. (EAM, f. 115, nim. I , s.63). 
Mõõtmed: 12x22 cm. 
Kahjustus: pärgamcnt kaetud hal litusniidi stikuga, 
pind määrdunud. Kokkuvahimise tagajärjel tuge
vad murdejooned. Pitseri! tükid lahti. 

3. Pärgameutürik 16. saj. (EAM, f. 115, nim. I, s. 63). 
Mõõtmed:30 x44 cm. 
Kahjustus: pärgament määrdunud, deformeertUlud: 
paremal äärel kuumuskahjustus. Keskel 
murdekohas kaks auku, mis võivad o lla tekkinud 
kokkuvoltimisest ja murdekohtade hõõrdumisest. 
Pitserite pärgamcndist kinnitllsribad kortsus ja 
kulunud. Säi linud on parcmpoolne tekstiilikotike. 

4. Pitser (EAM 6645 P3769), Tallinna Kanuti Giid. 
Mõõtmed: 6,5 cm. 
Kahjustus: pitseri aluspaber kortsunud ja rebenditc
ga. Pitseri vaha määrdunud ja puuduvad väikesed 
tUkid. 

5. Pitser (EAM 6440 P 3752). Keiser Maximilian O. 
Mõõtmed: 8 x 7 Cm. 
Kahjustus: pitseri vasakpoolne äär (tl3 ulatuses) 
murdunud, lõhe mevalr alla. Ülcmist parempoolsel 

nurka on varemalt parandatud mingi raskesti 
eemaldatava liimiga. Pitseri! tUkkc puudu. Pitser 
varemalt liimitud tugevale paheralusele. 

Pärgamentide puhastamine 

Töö algab kuivpuhastusega. Pehme pintsliga VOl 
vatitampooniga eemaldatakse tolm. Pindmisc mustuse 
eemaldamiseks kasutatakse kustutuskummi, !...LllIUTlipuw 

ru või pehme saia sisu. Puhastamine toimub tekstiva
badei pindadel suunaga keskelt äärtele. Järgneb märg
puhastus, millele ee lneb kindlasti puhastuslahustc 
testimine: I) destilleeritud vcsi; 2)destilleeritud vesi + 
alkohol; 3)ensiiiimid. 

Miirgtöötlusele tundlike värvipigmentide kinnitaw 

miseks soovitati kasutada 1-5% Parafoid B-72 lahust, 
mjda saab hiljcm atseloaruga eemaldada. Vajadusel 
korratakse kinnitusprotsessi 2-3 korda. 

Pärgamentide sirutamine 

Kui pärgament on Liigselt kuivanud ja katki või 
kokku volditud, on vajalik objekt asetada niiskus
kambrisse või märgade filterpaberite vahele. Niisuw 

lamist alustada 5 minutist ja kui tundub, el seda on 
vähe, pikendada aega, samaaegselt pärgamenli pidew 

vait kontrollidcs. Pärgamenl peab olema oü niiske, et 
voldid saab lahti keerata. Sellise niisutamisega 
eemaldub ka pindmine mustus. 

Filterpaber tehakse jooksva vee all märjaks ja SW1..l

takse fotorulliga liigne vesi välja. Kõige alla pannakse 
kiht niisket filterpaberit, siis õhuke ja sile vilt (kangas 
või spetsiaalne malmiine sünteetiline materjal), seejä
rel objekt, si is jälle vilt ja niiske paber. Peale asetada 
kile ja raskuseks kerge plaat. Kui objektil ei ole suuri 
kahjustusi (auke, lõhesid) ja materjal on saavutanud 
paraja nüskuse, kinnitatakse ta iga paari sentimeelli 
järel klipside (BlIl/wdog) ja vastavate nõclte e. 
naasklite abil ühtlaselt alusele. 

Naha sirutamine klipsidega. 

AJllSena tuleks kasutada piisavalt pehmet, kuid 
tugevat materjali, kuhu nõelad kergcsti sisse lähevad ja 
mis pärgamendi kui vades pingele järgi annab (-4-
kordne köitepapi kiht; spetsiaalne neulraalne 
sünteetiline malerjal). Objekti kuivamist jälgitakse 
käeseljaga matcrjali katsudes. Tavaliselt piisab 
kuivamiseks paarist tunnist. 
Kui objektiloll suuri auke või lõhcsid, tuleb need enne 
veni tamist toestada. Selleks soovil...1ti Liimida objckti 
tagwnisele külje le membraanist e. polümeeriga kiIes
tatud jaapani paberist paik.Kui lõhed un objekti ääl1cl, 
peab paik olema mõlemal poolel. Paiga suurus koos 
varuga märgitakse membruani paberi poolele. Kile 
pool liimitakse vastu pärganlenti. Liimiks soovitati 
kasutada 12% ... list iclaüini. lIiljem niisutatakse paika 
paberi poolt atsetooniga ja eemaldatakse paberi kiud. 
Alles jääb membraani kile, mis tugevdab objeki 
tagumist kUlge. 

Mcmbraani valmistamine 

Membraani valmistamisel kasutatakse alusena väga 
siledat pakscmat klaasi. PolÜ01eeriks on Resin Mix, 
mis saadakse vaikude segamisel: Plextol M 630 (kõva 
vaik) ja Pfex!ol B 500 ( pehme vaik) vahekorras 1:2. 
Lahuse saamiseks segatakse Rasiil Mix veega (vahe
korras I :2, tugevama tümistuse saamiseks 2: I). 

Pabermaterjalina on kõige parem kasutada jaapani 
paberit (5- 9 glm2). 
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Pärgamentpaikade ettevalmistamine 

Peale sirutanlist tuleb pärgamendis olevad suuremad 
augud paigata. Selleks sobib pärgament või jaapani 
paber. Vi imase kasutamisel tuleb paik toestada kahelt 
poolt membraaniga. 

Paiga täpne suurus võetakse objekti lt paksule kaI ka
le. Pärgament õhcndatakse valguslaoa!. Paiga täpne 
joonis kantakse pärgamendi pealmisele e. siledale 
pinnale. Varu (- 3 cm) li sada paiga liha e. alumise1c 
poolele. Paiga ääred särfitakse väikese käsipUlU'iga 
paksu kalka peal (v.a. lambapärgament, mis on liiga 
pehme) ja lihvitakseo Selleks saab kasutada erineva 
profiiliga puupulki, mille ümber on keeratud erineva 
struktuuriga liivapaber. Paiga ääred liOOitakse 12%
lise zelatüniga ja vajutatakse kinni. Stabiliseerimiseks 
peale asetatud raskus ei tohi olla liiga tugev. 

Mr.Cains ei soovitanud pärgamenti miue millegagi 
pehmendada. Oma praktikas on ta läbi proovinud väga 
erinevaid konserveerimisel kasutatavaid pehmendus
segusid ja leidnud, et liigse ra!)'Va sissevi imine ei ole 
pärgamendile hea. 

Enamus pärgament käsikirj u on koos pitseriga. Kui 
objekti küljes on rippuvad pitserid, millel pärgamen
dist kinnitusribad, tuleb need !liisutada (vesi + alko
hol) , veniLada ja asetada pressi liivapatjade alla. 

Pitseritele teostatakse kuivpuhastus; märgtöötlusel 
testida puhastuslahused. 

Pitserite parandus 

Sõltuvalt kahjustusest toimitakse järgmiselt: 
J Fragmentide puhul, kus on säilinud alla 70%, 
toestatakse pitseri ääred, et vältida edasist hävimis!. 
Selleks kasutatakse segu: 92% mesilasvaha + 8% 
dammarvaiku. Vajadusel lisatakse vastavat tooni 
õlivärve. 

n Püscril on praod ja väiksed tükid puudu. Puuduvad 
tükid ja praod täidetakse ülalnimetatud seguga. 

Väikeste kadudega pitseri parandus Gounis:The Papcr 1976). 
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ID Pooliku pitseri parandus 

I. Tehakse paberile täpne joonis pitseri suurusest, 
kujustja säilinud tükkide asetusest. 

Suurte kadudega pitseri parandus: pealtvaade, läbilõige 
Goonis: The Paper 1976). 

2. Tugevast peenikesest metalltraadist lõigatakse vas
tavad tükid, otsad I.:uumutatakse ja lükatakse -0,5 
em ulatuses säilinud pitseri tüki sisse. Traalide 
vahelt pannakse läbi paberile joonistatud skeem 
puuduvasi osast. 

3. Vastavalt pitseri paksusele lõigatakse paberist riba 
ja kinnilatakse kuuma vahaga säilinud tüki serva
dele, el taastada pitseri esia lgne kuju (ovaal. ring). 

4. Puuduvate osade täilrniseks kasutatakse segu: 2/3 
mesilasvaha + 1/3 vaiku. Täitmist alustatakse me
talltraadi ja ääre paksendi liitekohtadest. Segu 
kantakse nendesse noa olsagaja lastakse lahkuda. 
Sama protseduuri korratakse teise poolega. Nii 
fikseerilakse originaali külge abimaterjalid ja 
seejärel võib täitmist jätkata Kui mõlemad pooled 
on massiga täidetud ja vahajahtunud võib pindu 
kuwna noaga pealt siluda. Seejärel eemaldatakse 
äärepaber ja silutakse servad. 

5. Pitser poleeritakse vaha- ja tärpentinipastaga, nlis 
täidab ka kõik väiksemad praod ning kaitseb tolmu 
eest. Lõplikult poleeritakse pehme harjaga. 
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2. Tugevast peenikesest metalltraadist lõigatakse vas
tavad tükid, otsad I.:uumutatakse ja lükatakse -0,5 
em ulatuses säilinud pitseri tüki sisse. Traalide 
vahelt pannakse läbi paberile joonistatud skeem 
puuduvasi osast. 

3. Vastavalt pitseri paksusele lõigatakse paberist riba 
ja kinnilatakse kuuma vahaga säilinud tüki serva
dele, el taastada pitseri esia lgne kuju (ovaal. ring). 

4. Puuduvate osade täilrniseks kasutatakse segu: 2/3 
mesilasvaha + 1/3 vaiku. Täitmist alustatakse me
talltraadi ja ääre paksendi liitekohtadest. Segu 
kantakse nendesse noa olsagaja lastakse lahkuda. 
Sama protseduuri korratakse teise poolega. Nii 
fikseerilakse originaali külge abimaterjalid ja 
seejärel võib täitmist jätkata Kui mõlemad pooled 
on massiga täidetud ja vahajahtunud võib pindu 
kuwna noaga pealt siluda. Seejärel eemaldatakse 
äärepaber ja silutakse servad. 

5. Pitser poleeritakse vaha- ja tärpentinipastaga, nlis 
täidab ka kõik väiksemad praod ning kaitseb tolmu 
eest. Lõplikult poleeritakse pehme harjaga. 

Vormi valmistamine koopiate tegemiseks 

Alusmaterjaliks kasutatakse tugevamat pappi , ääreks 
paksemat kileriba ja kinnitamiseks plastilüni. 



Vahaga pamndatud pilserid. 

Pooliku pitseri pumndaminc. 

• 

Originaalpilser ja koopia vonn. 

Silikoonvonni valmis
mistamine Uoouis: 
The Paper 1976). 

Vormi valmistamiseks kasutatakse segu: 
silikoon: Silrutik 9161 RTV Rubber 100g; 
tugevdaja: Dow Corning 9162 - RTV 2ml 
või 
silikoOD : Wacer SilicOlJe 100 g; 
tugevdaja: Haer/er T 46 5 mI. 

Originaal sumtakse plastiliini sisse ja valalakse pea
le segu. EI vältida õhurnuUide teket on soovitav tööta
da vibreerival alusel. Vorm jäetakse kuivarna 24-48 
tunniks. 

Pitseri koopia valmistamiseks kasutatakse segu: 2/3 
mesilasvaha + 1/3 vaiku. 

I'itserite sliilitamine 

Pitserile paremaks hoiustami seks võib neile ümber 
teha kilest vutlarid. Kahe kilekihi vabele võib panna 
pehmc puuvillriide, vati- või vatiinikihi. Kile asemel 
võib kasutada ka paksemat Iccpaberit. Vutlari ääres 
peaks o lema tunnel nööri jaoks. 

Karbis hoiustarnisel tuleks polslcrdamiseks kasutada 
pehmeid maleIjale, et vä ltida pitseri hõõrdumist. 

Kasl/tatud kbj andus 

Paper conservalian Catalog, 'nlC American Lnsti tUle for 
COllscrvation ofHistorie and Artistic works, 1994. 

Seal Repair, Moulds and Casts, TI1C Paper Conservalion, 
Vol. I . 1976. 

The Paper Conservator, Vol. 1. 1976. 

Artiklid: 
Cains, A.A. Faemg Mcthod ror Lealher, Paper and 

Mcmbrane. 
AGuide 10 Seals in the I' ublic Record Offiee Printed in 

England for Her Majesty's Stationcry Ollee by The 
Campfield Press, St. Alfans. 

Burns, T. and Digncn, M. The Conscrvation ofthc Royal 
Chmter and Great Seals ofQueen 's UniversilY. lk. 5-11. 

English Privale Scais. Twe1fth to Fiftccnth Centunes. An 
exhibition May-SepH:mbcr 1980 . 

S lilliliia ry 

In September 1996 a conservation course of parchmem 
recordr and sellls look place in the Finnish Canserver.\·' 
CaiTl.~ from Trinily Colfege Ubrary in Dublin and MI'. David 
Collinr from Camberveile Ar' Collegc. BOlh jnstruelors halle 
had a long practice and possess a wellJth of experience. 
While allel1dillg Ihe cO/mie, {Ile lIutlmr eO/JServed three 
parcltment reeorclx and two sellls (thl! property af Ihe 
E.~/o1lia/l History MILrculI/) . 111 addili01l to proelieal work a 
/01 thc(}ry was oblained omi i1lformlllia1l aboul parehmem 
conscrvalian, maIeriliIs and chernicllls gJeaned. 
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Krepp-paberist kostüümnukkude konserveerimine 
KoiduLaur 
Tartu Ülikooli Raamatukogu 
keemik-restauraator 

Need kaheksa krepp-paberist kostüümnukku on val
mistanud 1930. aastatel kunstnik Lydla Mei (Mey), 
aastast 1920 Starkopf-Mei. ka Mei-Starkopf(sünd. 02. 
07 . 1896 Licpajas. sUnl. t4.09. 1965 Tallinnas). Õppi
nud Esimese maailmasõja aegu Petrogradi Nai ste 
Polütehnilises Instituudis arhitektuuri , pälvis Mci 
laiema tuntuse siiski akvarellistinn. 

Täpsemad ,mdmed nukkude saamisloost puuduvad. 
Võib oletada, et need valmisid tollal "Estonia" teatri 
peakunstnikuna töötanud õe Nata lie Mei tellimusel. 
Vaimukas figuuride grupp võis sündida ka looja enese 
fantaasialennust. 

Puppalusele kinnitatud kostülimidcs nukud on 35-40 
cm kõrgused . Soovitud poosi hoiab painutatud vask
Iraal, mille ümber mähitud beez krepp-paberi riba 
annab kehale vormi. Riided on valmistatud värvilisest 
krepp-paherist. Kasutatud on veel joonistuspaberil , 
värviliSI läikpaberit, kunslpiirle jm. Mõistagi nõudi s 
sel li se nukugrupi valmistamine kUllsltlikult omajagu 
meisterlikkust. 

Restaureerimiseeine seisund 

Kõik kaheksa figuuri leili Põhsamaal l 1992. aastal ja 
tood i järgmisel aastal restaureerimisse üpris kehvas 
seisukorras. Kõik nukud olid väga lolmused, määr
dunud , nii väikeste kui suurte rebenditega, aukudega, 
voohtioontega, pleekinud, kaotanud osali selt oma vär-

Nukkude kollektsioon pärasl konserveerimist. 
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VI Ja vormi, mõneloli kahjustuoud ka seesmine 
konstntktsioon. 

Res ta u reerimine 

Kuna krcpp-paber pole restaurecrimises just tradü
siooniliue materjal, nÕlldis see erili st lähenemlst. 
Tavapärane märgmenctlus ja pressimine ei tulnud kõne 
allagi. See oleks rikkumld paberi iseloomu. nukkude 
vanni ja kogu teostuse. 

Nukud puhastali tolmust pehme piutsU ja väikese 
lolmuimeja abil. VaheldlOuisi luli pihustada veeauru ju 
kuivalada seejärel möniga. Pärast puhastamist täideti 
augud ja loeslali rebenenud kohad mikalent- või sobiva 
toneeritud krepp-paberiga metüültselluloosi abil . 
Parandada tuli ka katkine konstruktsioon, vajadusel 
mässida krepp-paberi ribad uuesti ja uuendada riietust 
toestav alusmaterjal. Lahti sed kostüümiservad liirni!"i 
mCli"Iült selluloosiga. fga nukk nõudi s omaette 
viirskendanlist ja lõppviimist lust. 

Kui võrd tegemist oli paberirestauraatori jaoks ebata
val ise ja harukordsc tööga. va lmistas nende figuuride 
restaureerimine suurt naudingut. Kunstniku sugulane 
Helgi Müürman annetas vaimusta vad kostiiiimnul-.-ud 
Tartu Mänguasjamuuseumile, kus kõik huvilised 
võivad neid nüüd imetleda. 

• 

Pildislanud Jaan Künnap. 
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Summary 

The eighf crape-paper COSfllllle dolfs \Vcre made by 
paillfc/' Lydia Mci (Mey) iII Ihe 1930s, Lydia Mei (Imm 
02,07,1896 iil Liepaja, died ]4,09, J 965 in Tallinn, from 
1920 Sw/'kopfMei) sludied o/'chileclllre in Pelrograd 
during World War 1, ]Iowever, sile became IIIare kl10lVII 0.1' 

an aquarre/li:n, 
The 35--40 CIII high costullled dolls orc jixed on 

pasleboard. Thc desired pO~'e is refaincd hy copper wire; 
beige crope-paper wrapped orolind it give,\' the body iü 
sha{Jc The eloOw:" are made from coloured crupe-poper, 
Drmving-paper, shining colow'ed papcr, nopkins and 
arlificol pearis hal'e been IIsai olso, The dolls eerlainly 
revealthe skill mul ingel111ity of the artist, 

Com/ilio" 

All eight figurines were fOllnd in Põltsamaa iII J 992 ond 
arrh'ed al restorarion in exceedingly pOOl' condiliorl, All 
dal/s were Just)" dirty, hleached. with slI/aller and bigger 
slashes, holes, Ivatel' damages, coloIII' olid shojJe losses. 
Same dolls' ;lIner com/rue/ian was damaged, 100. 

Treatmeilt 

Speciaf apPl'Oach was needed as Ihe crape-paper is /lal 0 

/radi/ional marerial. The dolls were cteaned willi soft brllsh 
alld slIIafl VaCl/lI111 clNlIIer. Tradilionafly IIsed wer 
procedwes a/ld preD'illg were /Jal passible in this case. Ir 
Hlol/ld have damaged Ihe paper ~'Irllclllre, dolls' shape and 
ail the conSlrllclion. The dolls needed 10 be repealedly 
spread with sprinkled wnter I'apallr al/d dried lVilh blolV
(hyel' al/erna/ely. Afier cleaning, II/e hales \Vere jilled and 
Ihe torn place<~ wcre propped with Japanese paper OI' filling 
colOl/red crape-paper IIsing me/hylcellu/ose. Broken 
comtruclian needed repairing 100: wrapping crape-puper 
/'ibbons ol'er ogaiii olid renewing base 1IIC1lerial, which 
supparts the elu/hing. UnJhed COS/lIme edge ... · were gIl/ed 
with me/hylcelllllose. EveI)! doll needed /0 be sept/rillely 
Feshened undjinished up, 

II has been greal pfeasure 10 re.:;·/ore Ihese figlitines, as 
the work ll'as IIm/s/lO! olid extraordinary jar paper reslorer. 
The ar/i.rr's relu/ive, Helgi Müiirman. gave Ihese excelleili 
COS /llme dolls 10 Ihe Toy Museum of 1'arlu. Everybody 
interested may noil' admi/'e (heili /here. 

Ants Laikmaa pastellide restaureerimine ja 
vormistamine raami 
Sirje Alter ja Margit Pajupuu 
Eesti Kunstimuuseulll 
graafika restauraatorid 

Eesti KUllsti.mulIseumis on kunstn ik Ants Lai kmaa 
(1886- 1942) pastelle saja ringis. Enamik töödest on 
servadest kleebihld halvakvaliteedilisele papile. Niis
ketes hoiutingimustes väljaveninud paber on jäiga vor
mistuse tõttu säilitanud oma defonnatsioonid. 

Pastelli tagakülje kerge niisulamine puhverlahusega 
ja töö pikk pressis hoidmine ei olnud tulemuslik, sest 
avatuh taastusid vanad defo n11atsioonid kiiresti. Otsu
sest pastelli dubleerida meil käed lihtsalt keeldusid, 
Alternalüvi leidsime Peterburi Vene Muuseumi restau
reerim ise osakonna paberil värvitehnikates tehtud 
tööde rcstauecrimismetodoloog;as, kus analoogiline 
probleem oli värskelt ja väga delikaatselL lahendatud. 
Idee lahendusele oli andnud maali pingutamine alus
raami le uute lõuendi st ääriste abi l. 

Rcsta li reerimistöödest 

Paberalusel teosele kleebiti paberist ääri sed, neid 
laiendati niisutatud jõupaberiribade juurdekleepimise
ga. Töö tagaküljele asetati paks heakvaliteediline papp. 
Ääriscd keerati ümber papi ja fikseeriti papi taga
külj ele liimipaberi ribadega. Kuivanud jõupaberist tin
gituna pingutusid võrdselt originaali kõik servad. 

Sirgeservalise pastelli rcstaurcerimisest 
Tööprotsessi kulgu (teostaja S.Alter) ill ustreerivad 

skeem I ja fomd ALa ikmaa pastelli "Alpi maastik" 
(EKM M 1704) seisundist elme restaureerimistööde 
algust (1), selle töötlemise etappidest (2 ja 3) ning 
valmilIUd restaureeringust (4). 

Pastelli tagapapiks dubleeriti kokku kaks nn. seljad 
vastastikku puhtast tselluloosist kartongi nisutärklise 
ja PVA (3 : I) liimiga ning pressiti. Papi mõõdud olid 

ft!fT1:'-lr 
~S/"';LB 

I 

Skeem I (autori joonis). 
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7iJuPlt8E:/{ (NJJlVrtllvp) 

iti+R15 /7tl!iP,o, N/ P/lBER.1sr) 

'; ,U~ ti5 KM fr; LlI/olI I' fr; Ot:II.If-<4-

I(LE~6ITj }(()(j(,/ :lvv/UJE
KArVAn'ITv P ;'A.US TII I'- It
PAP/LE 

25 

Summary 

The eighf crape-paper COSfllllle dolfs \Vcre made by 
paillfc/' Lydia Mci (Mey) iII Ihe 1930s, Lydia Mei (Imm 
02,07,1896 iil Liepaja, died ]4,09, J 965 in Tallinn, from 
1920 Sw/'kopfMei) sludied o/'chileclllre in Pelrograd 
during World War 1, ]Iowever, sile became IIIare kl10lVII 0.1' 

an aquarre/li:n, 
The 35--40 CIII high costullled dolls orc jixed on 

pasleboard. Thc desired pO~'e is refaincd hy copper wire; 
beige crope-paper wrapped orolind it give,\' the body iü 
sha{Jc The eloOw:" are made from coloured crupe-poper, 
Drmving-paper, shining colow'ed papcr, nopkins and 
arlificol pearis hal'e been IIsai olso, The dolls eerlainly 
revealthe skill mul ingel111ity of the artist, 

Com/ilio" 

All eight figurines were fOllnd in Põltsamaa iII J 992 ond 
arrh'ed al restorarion in exceedingly pOOl' condiliorl, All 
dal/s were Just)" dirty, hleached. with slI/aller and bigger 
slashes, holes, Ivatel' damages, coloIII' olid shojJe losses. 
Same dolls' ;lIner com/rue/ian was damaged, 100. 

Treatmeilt 

Speciaf apPl'Oach was needed as Ihe crape-paper is /lal 0 

/radi/ional marerial. The dolls were cteaned willi soft brllsh 
alld slIIafl VaCl/lI111 clNlIIer. Tradilionafly IIsed wer 
procedwes a/ld preD'illg were /Jal passible in this case. Ir 
Hlol/ld have damaged Ihe paper ~'Irllclllre, dolls' shape and 
ail the conSlrllclion. The dolls needed 10 be repealedly 
spread with sprinkled wnter I'apallr al/d dried lVilh blolV
(hyel' al/erna/ely. Afier cleaning, II/e hales \Vere jilled and 
Ihe torn place<~ wcre propped with Japanese paper OI' filling 
colOl/red crape-paper IIsing me/hylcellu/ose. Broken 
comtruclian needed repairing 100: wrapping crape-puper 
/'ibbons ol'er ogaiii olid renewing base 1IIC1lerial, which 
supparts the elu/hing. UnJhed COS/lIme edge ... · were gIl/ed 
with me/hylcelllllose. EveI)! doll needed /0 be sept/rillely 
Feshened undjinished up, 

II has been greal pfeasure 10 re.:;·/ore Ihese figlitines, as 
the work ll'as IIm/s/lO! olid extraordinary jar paper reslorer. 
The ar/i.rr's relu/ive, Helgi Müiirman. gave Ihese excelleili 
COS /llme dolls 10 Ihe Toy Museum of 1'arlu. Everybody 
interested may noil' admi/'e (heili /here. 

Ants Laikmaa pastellide restaureerimine ja 
vormistamine raami 
Sirje Alter ja Margit Pajupuu 
Eesti Kunstimuuseulll 
graafika restauraatorid 

Eesti KUllsti.mulIseumis on kunstn ik Ants Lai kmaa 
(1886- 1942) pastelle saja ringis. Enamik töödest on 
servadest kleebihld halvakvaliteedilisele papile. Niis
ketes hoiutingimustes väljaveninud paber on jäiga vor
mistuse tõttu säilitanud oma defonnatsioonid. 

Pastelli tagakülje kerge niisulamine puhverlahusega 
ja töö pikk pressis hoidmine ei olnud tulemuslik, sest 
avatuh taastusid vanad defo n11atsioonid kiiresti. Otsu
sest pastelli dubleerida meil käed lihtsalt keeldusid, 
Alternalüvi leidsime Peterburi Vene Muuseumi restau
reerim ise osakonna paberil värvitehnikates tehtud 
tööde rcstauecrimismetodoloog;as, kus analoogiline 
probleem oli värskelt ja väga delikaatselL lahendatud. 
Idee lahendusele oli andnud maali pingutamine alus
raami le uute lõuendi st ääriste abi l. 

Rcsta li reerimistöödest 

Paberalusel teosele kleebiti paberist ääri sed, neid 
laiendati niisutatud jõupaberiribade juurdekleepimise
ga. Töö tagaküljele asetati paks heakvaliteediline papp. 
Ääriscd keerati ümber papi ja fikseeriti papi taga
külj ele liimipaberi ribadega. Kuivanud jõupaberist tin
gituna pingutusid võrdselt originaali kõik servad. 

Sirgeservalise pastelli rcstaurcerimisest 
Tööprotsessi kulgu (teostaja S.Alter) ill ustreerivad 

skeem I ja fomd ALa ikmaa pastelli "Alpi maastik" 
(EKM M 1704) seisundist elme restaureerimistööde 
algust (1), selle töötlemise etappidest (2 ja 3) ning 
valmilIUd restaureeringust (4). 

Pastelli tagapapiks dubleeriti kokku kaks nn. seljad 
vastastikku puhtast tselluloosist kartongi nisutärklise 
ja PVA (3 : I) liimiga ning pressiti. Papi mõõdud olid 

ft!fT1:'-lr 
~S/"';LB 

I 

Skeem I (autori joonis). 

K AL" UI ' l1 P"6e-R 
7iJuPlt8E:/{ (NJJlVrtllvp) 

iti+R15 /7tl!iP,o, N/ P/lBER.1sr) 

'; ,U~ ti5 KM fr; LlI/olI I' fr; Ot:II.If-<4-

I(LE~6ITj }(()(j(,/ :lvv/UJE
KArVAn'ITv P ;'A.US TII I'- It
PAP/LE 

25 



2-3 nun sumemad originaali mõõdust, mõõt olenes 
olemasoleva raami süvendi suurusest. Papi ääred lihvi
li peene liivapaberiga ümaraks. 

Pärast pastelli kOlTastamistja pikaajalist pressi aseta
ti töö värvipoolega mikalendile ning siis lauale. Taga
küljele paigutati raskus, vältimaks pastelli nihkumist. 
Äälisteks kasutati kozo kiust jaapani paberit (40 g/m1

). 

4 cm laiused äärised rebiti piki !liisutatud joont. Ääris
te paigaldamisel järgiIi kiu suundade ühi ldumise põhi
mõtet. Õhema pastellipaberi puhul kleebili äärised pii
rituses lahustahld 8%-lise KLUCEL Gga. paksema pa
beri konal 6%-lise jaheda kalaliimiga. Esimene ki In 
lasli kuivada, teisega kleebiti pinnad kokku (foto 2). 

Pärast äüriste klccpimist asetati pastelli tagaküljele 
enevalmistatud tagapapp ja Ukseeriti raskelstega. 

Lõigati 5 cm laiused jõupaberi ribad. Jälgida hlli, et 
kiu venivuse suund oleks põiki riba. G%-lise jaheda 
kalaliimiga kaeli 1 cm laiuselt jaapani paberist äärise 
ja jõupaberi servad . Piirast liimi kuivamist niisutati 
jõupaberi riba ja lõigati kas kaheks või kolmeks osaks 
ning kleebiti äärise külge. Teisele jõupaberi liimitatud 
servale kleebiti 2,5 cm laiune liil11ipaher. mis oli varem 
valmistatud ja kahel korral IO%-lise kalaliirniga liimi
tatud . 

Algas ääriste pingutamine. Kui serva l oli kolm jõu
paberi riba. alustati keskmisest, venitades riba iUltlaselt 
ja fikseerides selle liimipaberiga papile. Järgnes külg
miste ribade veni tamine ja fikseerimine. Sama protse
dum kordus vastasküljega. seejäre l pastelli lilejäänud 
kahe servaga (foto 3). 

Et kuivamine liiga kiire poleks, asetati tagaküljele 
vilt ja kerge press. Pinge tulemus selgub piirast jõupa
beri kuivarnis!. Nurki võib üldi selt veidi tugevamini 
pingutada, sest siin on pastellipaber vähem välja veni
nud. võn'eldes lehe keskosaga. Juhul, kui nurkade 
verutus on siiski väheseks osutunud ja pastelli esi
pinna nmkadesse on diaganaalsed deformatsioonid 
tekkinud, saab külgmise liimipaberi lahti porsutada. 
jõupaberit uuesti niisutada ja ven ihIst veidi hlgevamalt 
korrata. 

Vannistamisel raami on ol uline jätta klaasi j.l pastel
li vahele vaba ruum. Selleks kleebiti kokku mitu kihti 
heakvaliteedilise papi ribasid, vahetult vastu pastelli 
jäävale ribale aga kleebiti nisutärkl isega kalkaribad. 

Foto 2. Pildistanud M. Pajupuu. 

Foto 3. Pildistanud M. Pajupuu. 

Foto 4. Pildistanud E. Tmnmcpõld. 

Tagapind kaeti paksu neutraalse papiga. Juhul, kui 
tagapapp ja raam jäid ühele tasandile, lõigati sobiva 
pikkusega 3 cm laiused ja 2 mm paksused puitliistud. 
mis kruviti raami külge nii, et 1/3 osa liistust kattis 
tagapappi. 

Ovaalse pastelli restaureerimisest 
Tööprotsessi kulgu illustreerivad skeem 2 ja fotod 

ALaikmaa pastelli "Vigala neiu" (EKM M 63) sei
sundist enne tööde algust (5), selle töötlemise etappi
dest (6 ja 7) ning vastvalminud restaureeringust (8). 
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Ovaaise pastelli restaureerimisel märg iti jaapani pa· 
beri poognale vajalike varudega ääri s, arvestades uue 
lagapapi ja originaali suuruste erillev~lst ning lisades 
ka äärise varu ümber tagapap; serva keeramiseks. 
Ääris tuleks ühes tükis rebida se lleks, et lõmbejõud 
pärast pingutamist jaotuksid võimalikult ühtlaselt Ule 
terve töö pinna, kuid ääris Lrippidcnu tekitaks origimm· 
lis soovimatu! pinge koondumist. OV:lulne ääris liimiti 
pastell i tagaküljele piiritlise baasi l valmistatud 8%·lise 
KLUCELGga. 

PASTEUI 
ES/l;ül G 

Skeem 2 (autori joonis). 

Juba mainitud tagapapp valmistati ene järgmiselt : 
raami sUvendi järgi lõi gati välja kaks happevllbast 
papi st ovaa li . mis liimiti pikikiudu selgapid i kokku ja 
pärast pressimist lihviti scrvad peene liiva paberi ga 
ümaramaks. 

Ääristatud pastelt esikülg allapoole, koos happevaba 
tagapapiga fikseeriti raskustega. Kuna tagapapp lõ igati 
raami cbaslimmeetrilisc ovaa lisüvendi järgi, murdus 
ääris tagasi väga erinevalt . Väikeste kolmnurksete 
väljalõigete abil tekivadki erinevate b iustega no. seg· 
mendid. 

FOlo 5. Pildistnllud E. T3Iillllepõld. 

4 cm laiusest jõupaberi ribast lõigati igale segmen· 
dile vastava suurusega nikike ja [jimiti kalaliimiga 
segOlendi külgc, Täiend<lvaJt lõigat i 2,5 cm laiused 
kalaliimipaberi tükid. mis segaduse vältimiseks num· 
merdati vastavalt oma segmendi le. 

Töö pingulali vasrasasuvate segmentide kaudu, ftk
seerides kiiresti nilHlh iga segrucnd i kalaliimipaberi 

Foto 6. Pildistanud S. Aller. 

Foto 7. Pildi stanud S. Aher. 

Foto 8. Pildistanud E. Tammepõld. 
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(foto 6). Ääris- ja jõupaber jäeti lailtiseks. Jõupaher 
niisulali veega, et kuivades tekiks kiu kokkutõmbu
mine ja seeläbi pastellile vajalik pinge. 

VÜlllase tööprotsessina asetati kolmekordne pronksi
tatud ovaaIne riha raami süvendisse õhuruumi tekita
miseks kJaasi ja pastelli vahel. (Töö vonnistamine raa
mi fotol 7.) 

Tolmu ja vigastuste vnst u li imüi tagaJ... .. üljele Ji isru
dest '·pesa'·, paigaldati si nna tugev pH-ga hall laga
papp ning kinnitati see veidi laiemate li istllde ja kruvi
dega. 

Summary 

Most v/Ants Laikmaa 's (1886-1942) pasteis (the Estonian 
Art Museum has obout 0 lIIliidred o/thelll) have been glued 
on low-qllality eordboord 01/ their edges_ Humidity in 
deposifories Ilas eoused strelehing and de/ormatiof/ of the 
popel". OrdinolJI methods have been 0/110 help to get I"id of 

the de/ormo/ion.\". New //Ielhodology was ob/ained at 
Petersburg Russiall /vfllseum resloratioll deparlmellt that 
hadjllsl salved a s imilal" problem. 

The idea is (0 g/ue paper edges 01/ the work. Then the 
edges are made wider by g/lIing moisfened brown paper 
strips Oll lllem. The work is ploeed on high-quo/ily 
eardhoard. The edges are Il/rned Qver the edges 0/ Ihe 
eardhoard and jixed at II,e haek wilh strips 0/ adhesille 
puper. While drying, the brown paper ~·Irelehes alllhe edge:. 
o/Ihe work equolly. When the work i~· jmllled, sOllle air
~"jJaee 11111St bc left bel\!le.el1 il and the glas. 

Even ond ~·Ieady slrelching alld juulling of reetangliial" 
pClSle{s and oval ones difJers. The differences C/re illustraled 
by sehemes and plt%s. Tlle restorolion process oj 
A.Laikmaa·s rectallgularpastel Alpine Landscape (1913) is 
shown Oll seheme I and plJ(Jtos 2 and 3. 771C pastel be/ore 
resloralion is on photo 1 and after 0 11 photo 4. The oval 
pO.l'tel Maiden from Vigala (i90S) was restOl·ed iil stages 
showl1 011 ~·cheme 2 {Ind pholvs 6 ond 7, [hc before
restorolioll pllOIO is No S and after-re~·I()ralion one NO 8. 

19. sajandi graafilise lehe restaureerimine 
Jaan Lehtaru 
Taltu Ülikool i raamatukogu 
keemi k-restauraator 

Autor LaDerenon 
Töö valmimise aeg: 1824 
Trükkija: Aubry-Lecomte 
Trükkimise aeg: 1825 
Trükkimise koht: Pariis, Francisque Noel' j trüki koda 
Pealkiri : LE FLEUVE SCAMANDRE 
Materjal: 
Tehnika: 
Mõõdud: 

Ajalooline ta ust 

paber 
litograafie 
70 x 57,5 cm 

Graafiline leht pärineb kirjanikust professori 
M. Rosbergi ( 1804-1874) erakogust. Suurema osa 
ktmstikogust (peamiselt joonistused ja graafika) 
annetas lema lesk Tartu JoonisIUskoolile. Selle sajandi 
algul sattus osa nendest töödest Tartu Ülikooli 
Raamarukokku. 

Restaureerimiseeine üldseisund 

Originaali seisundit Clme restaureerimist iseloo
mustasid üldmäärdUlJlllS (tolm, tahm, must triip 
keskosas) ja mebhaani lised kahjustused (torkeaugud, 
pindrnised kahjustused.). Võib oletada, et pindmised 
kahjustuscd on tekkin ud niiske lapiga pildil! tolmu 
pühkimise tagajärjel (foto 1). 

Niiskuse tagajärjel ol i tugevasti kahjustunud alus
papp (foto 2). Osaliselt olid niiskumuskahjustused 
kandillIUd graafilisele lehele. Eriti al losas leidus mär-
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Foto I. 

gatavaid voolujooni ja pruune nn. rebaseplekke kogu 
originaali ulatuses. NiisJ.. .. use mõjuloli defonneelUnud 
puidust pi ldiraam. 

Originaal oli pressitud aluspaberile ja kleepiimide 
abil kinnitatud papile. Algselt oli graafiline leht ümb-
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puidust pi ldiraam. 

Originaal oli pressitud aluspaberile ja kleepiimide 
abil kinnitatud papile. Algselt oli graafiline leht ümb-



ritsetud kuldsete dekoratiivsctc paberribadega niug 
kactud klaasiga. Selline raamimise ja kaunistamise viis 
oli tollal kiiliallki levinud ning analoogiliselt raamis
talud töid leidub ka Rosbcrgi kunstikogus. 

Restaureerimise k.lik 

Peale restaureeritava objekti pildistamisl eemaldati 
originaali st aluspapp ja puidust raam. Happesusc 
mõõtmisel saadi järgmised tulemused: 
• originaalil ja aluspaberil pH = 6,0-6, I; 
• kleeplimide kõrval ning all pH = 5,6: 
• papi alumises osas pH = 6,0 
• papi ülemises osas pH = 5,8: 
• papi sisckihtides pll = 5,8-6,0. 

Ori ginaali mehhaanilisel puhastamisel kasutati 
kwnmipumja pehmct pintslit. Seejärel pesti originaali 
voolavas kraanivees (25-30DC ) 2 tunJli jooksu\. Pese
mise käigus ecmaldusid kleepUndid ning nendc ah mii 
nähtavale lisain fonuatsiooll graafil ise lehe trükkimise 
kohta (foto 3). Pcsemisel muutusid vähem intensiiv
seks niiskusest põhjuslatud voolujooned ja "rebase
plekid". Peale d~stillccl'itud veega pesemist ja kuiva
tamist viltide vahel saadi happesllse mõõtmisel pH 
väärtuseks 6,3-6,4. 

II 
II 

Edasi järgnes graafilise lehe töötJemine vaakum
lauaL Destilleeritud veega puhastamine vaakumJallai ei 
andnud eriti märgatavaid ntlemusi, kuna enamus mus
tusest oU eemaldunud eelneval pesemise\. Seejärel 
neutraliseeriti graafilist lehte 1% Ca(OH)2-ga (pH =:19). 
"Rebaseplekkide" lokaalsel töötlemisel kaSUlati 0,5% 
NaBH... vesilahust (pH ~,6), J...-usjuures lahus kanti 
peale peenikese pintsli abil. Naatriunlboorhüdriidi 
vesilahust ei kasutatud vahetult peale lahuse va lm.is
tamist, vaid lasti laimsel natuke aega (- 10 min.) seista, 
vältimaks vesiniku intensiivsest eraldumisest põhjus
tatud mehhaanilisi kahjustusi paberi struktuurile. 
Seejärel pesti töödeldud kohti destilleeritud veega. 
Peale graafilise lehe kuivatamist viltide vahel mõõdeli 
paberi happesus. Mõõtmisel saadi pH väärtuseks 7,2-
7,3. 

FolO 2. 

Foto 3. 

Mehhaaniliste kahjustuste parandamisel kasutati 
õhukesl jaapani paberil ja nisujahukliislrit. Seejärel 
niisutati graatmsl lehte pulverisaatori abiJ ning pressili 
nõrgalt viltide ja kuivatuspaberile vahel. Onginaal ase
tati happevaba paspartuu vahele edasiseks säili
tamiseks. 

SIImmary 

Artist: 
Date: 
Printed hy: 

Dale: 
Tü/e: 

Lanerelloll 
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Support: 
Medillm: 
Si=e: 

paper 
Whography 
70"'-57.5 cm 

Historical hackgrollllfl 

Tlu:~ artiJacI IVas orginalI)' in 111. Rosherg's (1804- 187-1) 
private collectioll.A1. Rosherg IVas a wrilcr and professor 
Re worked 7a1'/II Univarsii)' frOIll 183510 1867. After his 
death M. Rosberg's widow donafed the majorit)' of his art 
collecliOI! (main!y drawings and grapflie~) /() (J lueal 
drawing SclIOOt. AI the beginnillg uf this eelllmy mall)' of 
II/em read/cd the TarIII Ull iversily Librüry. 

COlldiliOI1 summttry 

The object ~'holl'ed a high U/1/01l1/1 of sm/aee dirt (dusl 
and saal) and discolourMiOIl. !lIloge area appeared 
II/echanicolly dall/aged 011 a slllall oreo (sall/e pilS and 
sCI'arclJes IVOS fOlmdJ. Scratclles were made probobly by 
remowing of dustusing a wet duster. AniJact disfigllred by 
foxing marks (phota 1) , 

The water damage 0/1 Ihe back had carried oller 10 the 
arfiJaet, Woodell jrame luu/ deformed (plIoto 2). 

Lilllograph was pressed 10 the cardboard (II/d fixed by 
the tape to IlIe cordbaard. Oirginall)' the arlifacl flad beell 
slII'rollnded willi golden decO/'alive paper slripes and 
covered wilh glass . 

Tr eu1l1lellf report 

Pholographs were ICIkeil before Iremlllent re.Ho-ralioll. 
7henfi'allle and pasteboard lI'ere remolled 1/'0111 arlifact. pH 
of the liiliagrupI! alld pastehoard were be/ll'een 5.6--6.1 . Soj! 
brush alld powered eraslII'e were used for dr)' cleallillg. 
AJosl of discolollratiol1S. stainf disappeared. foxing marks 
lasi imensily mul 'apes were rellloved by waslling (pholO 3). 
pH oflhe filhogroph rase tu 6.3- 6.4. 

Cleaning. lJelllra!izing and removing of foxing marks 
were carried 0111 Oll Sl/ctioll table. For nellfraUzing 1% 
Ca(OHh solIIiiou (pH 9_6) wa.f used. Foxing marks were 
foca/~l' Ireated lrilh 0.5% NuBH4 IIsing a very thin brllsh pH 
wos belll'eell 7.2- 7.3 aj/er trea/ment on SIIction {(Ib/e. The 
pils l ~'e/'e repaired wilh thin japanese paper and wheot
slarcll paste. Afler IhUl prinlwfls humidified by spraying al/d 
pressed betweell fell and blol/illg papel'. FillaUy Iile artiftlcl 
wa.v placed in all acid-fi'ee passe-purIUIII. 

Musta ja pruuni 
probleeme 

•• • VarVI südtikandite resta ureerimise 

Maie Alumaa 
Eesti Rahva Muuse um 
tekstiilikoLlservaator 

Eesti Rahva Muuseumi tekstiilihoid lates säilitatakse 
rikkalikku kogu eesti naise rahvariiete hulka kuulUVri id 
esemeid, mis on t ik itud mustaja pruun i si idiga linase le 
riidele. Simw kuuluvad Põhja-Eesti naise kiiiscd. tanud 
ja linukad. 

Põhja-Eesti naise kostüümi ise loomulikuks kaullis
tusviisi ks on alates 18. sajandi teisest poolesiolnud 
lillkirjalinc tikand, mida on täicndarud litritc ja bro
kaatpitsiga. Kunstiajaloo aspektist kuulub eeSli lill
kit:iali stc tikandite hulgas esinev must ja tul ilanud 
(prUlUl kuldsc läikega sii dnii t) tik,llld katoliikliku His
paania tikandikunsti valdkonda, mis levis Euroopas 
18. sajandil saksa kaupmeeste kaudu. Hispaanias 17. 
sajandil moes olnud muskaatpruuni siidtikandi (nn. 
must töö, hispaania töö) rahvapäraseks vasteks Eestis 
ongi näiliselt tulitanud sii dtikand (ÜpntS 1970, lk. 7-
40; Vunder 1992, lk. 19; Astel 1992, lk. 25). 

Tänaseks on enam kui 150 aasta jooksulosa tikan
ditest rahvariictcl täicsti hävinud. Säilinud tikanditel 
must ja pruun siid laguneb aegamööda pidurdamatult 
edasi, tek ivad tühimikud. 

Kuidas säilitada kaunis rahvaornamentika? Ku idas 
säilitada siirlIikand tulevastele põlvedele? Kas ti kand 
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konserveerida või restaurcerida? Ka s on üldse võima
lik musta ja pruuni orig in aa lsi idtikandit restaureerida? 
Võib-olla on kõige õigem valmistada koopia. Mlliste 
omadustega mateljali ( riie, niidid) kasutada koopia 
valmistamisel? Millise värvainega peaks olema värvi
tud siidniit, et ta ei pleegiks ega laguneks ja säiliks 
võimalikult kaua? Kust hankida peent siidniiti? 

Vaatleme liihemalt Jõelähtme käiste (ERM 4725) 
näite varal, I.,,.uidas on Eesti Rahva Muuseumis püütud 
neid probleeme lahendada (foto I ). 

Ornamendi säilitamine 

Kõige li htsam on säilitada ornamentjo01usena pabe
ril. Jõelähtme käiste muster on: 
• kopee rihld võipabcrilc: A.Madissoni joonis (ERM 

MJ 2182) koos värvitoonide ja tikkimise järjekorra 
kirjeldusega; 

• 1955. mistal avaldahld raamatus (LirulllS 1955, 
1973 ): 

• 1990. aastal Velda Buldas'e valmistatud must-val
getel jooniste l koos tikalldi kirjeldusega. 

Support: 
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F.-uuni siidi keemiline analüüs 

Sobiva kOllserveerimjs- või restaureerimismeetodi 
leidmiseks lIuriti kõigepealt originaaleseme siidnji ti . 
1995. aastal valmis Taltu Ülikooli keemiaüliõpilase 
Marit Roosi bakalaureusetöö "Musta ja pruuni värvi 
etnograafilise siidi keemiline uurimine". Juhendajateks 
o lid Tartu Ülikooli dotsent Tullio Homets ja antud 
artikli autor. Töös lluriti 16 erinevat 19. sajandi 1 poole 
tikamB siidi, nende hulgas ka Jõelähtme käiste (ERM 
4725) tikkimissiidi. Arvestades esemete vanust, koon
dus töö looduslike südik itldude ja looduslike 
vfirvainelc uurimisele. 

I. Ki udude identifitseerimiscks tehti põletusproovid 
ja lahustuvuskatsed erinevates reaktii vides. Kiude 
uuriti mikroskaabi all 400-kordse suurendusega 
Jiibivas valguses. AnaHiliside tulemuste põhjal 
järeldati, et tegemist on siidi liblika (Bombyx /1/ori) 
kookonist valmistatud siidniiiliga. 

I. Jõelähtme kUhicd, detail. 

2. Siidniidi värvaine mikrokeemilise ja kromato
graafili se analüüsi (Si/ufol UV 245 plaatidel) lUlc
musi arvestades võib oletada, el kõigil uurilavalei 
proovideloIi värvaineks mudIannaat, s.L siidniidi 
värvimiseks kasutati parkaineid ja flnvoone sisal
davaid taimi, rauasis.:1.ldus kius aga tulenes tõenäo
liselt peitsina kasutatud rauasoolasI. Parkainete 

alusel lekitalUd värvained kuuluvad happeli stc mc
tallkol1lplcksvärvide või peitsviirvide klassi. Tan
niinid võisid kitli olla nii värvaine komponentidena 
kui sii di raskemiajana. 

Värvaine täpsel taimset piiritolu määrata on 
raske, kui mitte võimatu, sest taimi , mis sisaldavad 
näitcks parkaineid ja flavoone, on looduses väga 
palju. Keeruline on ka värvaine keemi lise koostise 
määramine, kuna taimed sisaldavad mitmeid sar
naste fiiüsikaliste ja keemiliste omadustega tallllÜ
nide segusid . 

3. Miks si is laguneb must.:1ks ja pruuniks värvitud 
tikkimissiid? 

Siidkiud ise on vananemj Sl põhjustavate faI..1:ori 
te - valguse, niiskuse, temperatuuri. hapete, aluste 
jt. - suhtes väga tundl ikud. Arveslades antud juhul 
värvainena kasutatud parkaine(te) happelist1s t, või-

Pildistanud A.KaJ'11. 

vad need kombineeritult valguse, õlmniiskuse ja 
peitsina kasutarud raua "ataliiütiUse toimega olla 
lagunemise, s.1. happelise hüdrolüüsi põbjustaja
teks. Parkainete ja rauapeilsiga pruuniks ja mus
laks värvitud siidkiudude lagunemist on mainitud 
ka kirjanduses (ehemieal 1990, lk. 99; Landy 
1992, lk. 35; Järvoja 199 1, lk. 9). 
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Konserveerimine ja koopia v:,lmistaminc 

Esimene mõte oli proovida restaureerida originaalti~ 
kandit, kuna käiste linane riie on hästi säilinud. Res
taureerim.iseks peaks se llisel juhul kasutama parkaine
te ja rauasooladcga värvinld siidn iiti. See tähendab, et 
esiteks on vaja värvida kvaliteetset peem, keemleta 
siidi. Meie tingimustes on see aga võimatu. Teiseks 0 11 

eile teada siidi kiire lugunemine. Täita tuleks tikandi 
hävinud osad, kuid vana tikandiosa häviks kiirest"i 
edasi ja tekiksid uued tühjad kohad. Seepärast 
otsustati, et originaalsiidtikand tuleb konservecrida ja 
valmistada temast koopia. 

2. Jõelähtme käiste rikandi koopia. detail. 
Pildistanud AKann. 

Konserveerimine 
Kõigepealt fiksceriLi originaahikandi ornamendi 

kontuurjooned lihedate traagelpistetega, kasutades sel
leks peent kreemikat 100% puuvi llast niiti ZW1CKY 
Darnillg-EmbroidcIY, co! J J, Gulton 60/2. Hävinud 
tikandi kontuurjooned taastali odginaaleseme ri idel 
säi linud nõelaaukude ja altvalgustuse abil. Sealjuures 
selgus, et omamendijoonised paberil (millest on ülal 
jUllu) ei ole tehtud täpselt. Kunstnikud on puuduvad 
osad loominguliselt juurde joonistanud. 
Altvalgus laua peal kopeeriti võipaberile täpne mustri~ 

joonis. Valmistati siidtikandist koopia, alles siis asuti 
originaalkäiseid ja tikandit pesema. 

Esmalt taestati likand õhukesc siidriidega (crepeli
Ile), et seda pesemise käigus kaitsta. Pesuks kaslltati 
deioniseeritud veega valmistatud O,l%-l ist sintanooli 
lahust temperatlllll"il24° C. Eelnes 15-minutilinc leo-
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rus, seejärel pesli loodusliku käsna abil tikandit õmalt 
tupsulades. Pärast viiekordset lopulust kuivatali rõivas 
elievaatI ikult fiitcrpaberiga ja eemaldati pitsi toestus. 

Koopia valmistamine 
Koopia valmistmniseks peeti vajalikuks kasutada 

looduslikku siidlliili, mis pole Viirvitud parkainete 
baasil, pidades si lmas niidi säilivusl. Tänu Londoni, 
Kopenhaageni ja Tampere tekstiilikonservaatorite abi
le õnnestus leida kaks firmat, kus toodetakse loodus
likust siidist tikkimisniite. Firma All Ver a Soie SA 
asub Pariisis. PJPERS SlLK, Speeialisl Silk Threads 
I.nglismaal Olemsfordis. Firmadesse S<ladeti Jõelähtme 
käiste (ERM 4725) siidinä idis (2-3 em). Valiti välja 
firma PTPERS S/LK tikkimisniit 90 SlLK FLOSS 
ANT/GUE GOLD, m..ille värvus on originaalkäistc siid
niidi omale kõige samascm. 

Muster kopeeriIi peenele linaselc riidele ja tikiti. 

Kasu/Olud kirjandus 

Astel, E. Eesti rahvakunst 19. sajandil. 1992. 
Chemical Background (0 Conservalion of Textile, Lealher 

and Metal Threads (Course Book). Budapest, 1990, 
Klentola, U, Taimedega värvimine. Välismaised vlirv

ained. "Rcnovatum Anno 1991". 
Landy, S. 'nle Tcxtile Conservator's Manual Victoria 

Albert Museum. London. 1992. 
Linnus, H . Tikand eesti rahvakunstis. 1--2: Tallinn. 1955, 

1973. 
Vumler, E. Eesti rahvapämne tnimornament tikandis. 

Tallinn, 1992. 
Üprus. H. EeSli rahvakunst kultuuriajaloo aspektis\' 

Etnograafiamuuseumi AastamamaI XXIV. Tallinn. t970. 
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Tartu meestelauluseltsi "Vanemuine" lipu 
konserveerimisest 
Markus Samma 
Ennistuskoda "KanuI" 
ajaloolane 

"Vanemuise" lauluselisi viinim, 130 aastat tagasi 
ärkamisajal lehvima pandud lipp. eesti rahvusliku lii
kwnise üks ehedaist sLlmboleist, mis oma ohuseisundi 
tõttu pidi viimased austaküllmed hoiuruurni suletud 
uste taga lebmna. Oll nüüd juba värskelt konservccri
tunu Tcaui- ja Muusikamuuseumi naasnud. Selle ha
ruldase ll1uinsl1sesemc algne ilme, lipu kummagi poole 
kujunduslik erinevus, mis avastati konserveerimis
tööde käigus. on nüüd ka eksponeerilav. 

Enne lipu kahjustuste ja nende edasise kulu peata
nud konserveerimistööde käigll ning tulemuste kiJjel
damis! ruJeks põgusalt valgustiidu ka lipu ajalugu, pea
rudes nii seltsi asut:unisel. liikmetel, tegevusel kui ka 
lipu valmistumisel. kasutamisel ja tema säilitamiseks 
senitehml . 

Selt'si asutamisest ja seadustamises t, juhist j:l 
liikmeteSI 

1865. aasta suvisel pööripiievasel rahvapühal ehk 
juba pagalllikust muinasajast tähenduslikui jmlllipäeval 
asutatud TarIO meeste-Iaulosel/s "Wwmellluine" ei 
ma!lallud ametlikku lubakirja, mille käHesaamisele 
kulus peaaegu pool aastat. ootama jääda. vaid tcgi 
Tartu politseimeistri Rasti mõislval loal ja isiklikul 
vastutuscl regulaarsete koorilauluhaljutuslega kohe al
gust (Vanemtline 1925. lk. 14: "Postimees" 1925, nr. 
189). Seltsi ecstvedajaks ja koorijuhiks oli ärkamis
aegse eesti rahva Icmmik Jobalill Voldemar Janusen, 
kelle toimetamisel ilmu va mõjukairna eestikeelse aja
lehe "Eesti Postimees ehk Ni:iddalalebl ma- ja lirmarah
wale" kaudu said vanemuislaste tegemised kohe pärast 
seltsi seadustamist la ialt tuntuks: ..... lauJoseIts on 
juhba tänllmllO Janipäll'al asslltud ... .. WQ1l1leml/ine" 
lallloseltsl põltjussed (reeglid) Oll iil i 11 ; str i h e r
l' a polest 27. Ok/ob,.iI kinllitud, k Il b b e r n e r i
"e r r a po/est I J. Nowb. Tarto sadetudja siin polit
seikohto läbbi 20. Nowembril sellsi källe alUl/d. Teisel 
päwal wallitsesid sellsiliikmed selle põhjllSsekilja 
järrele Oll/mad lallilajad ja wal7l1emad ja tullewad 
liiNid 2 kord IIC/dda/as kokko e e s I ; k e I e lell/lo 
õppima ja loll/ma ..... ('·Eesti Postimees" 1865, nr. 48. 
lk. 400). 

MeestelauluseJlsina registreerinIIt võis !idts !ieadus
like ehk "jäiidavatc" liikmetena vastu võtta vaid mees
terahvaid (Vanemu ille 1925, lk. 8.9), olgugi et seal 
algusest peale viljeldi nii mees- kui segakoorilaulu. 

kusjuures segakoorilauljateks olid ka J.V.Jmillseni mõ
lemad tütred (" Postimees" t925 , nr. 194). 

Elavama ettekujutuse seltsi varasemaist meeskoori
lauljaist saab ncnde hulka algusest peale kuulunud 
J.1-I.Wirkbausi meellutuste najal: "Lal/ljmest mäletan 
\Veel: G.Goldmal1l7i, aednik, häbell"k. tagasihoidlik; 
Jolla/'I Madissoni. kaupmees, iseteadlik ja piiüdis ill/
pOlieerida: A.FeldlJ/(lIIni, poesell. elml'%omuline, ik
ka igalpool eesrinllas; Joh Laanet, lapselik, 110ii\l'; 
)VeIId GII.H(nI', \I'(lljll. kalgi wamega, Mõlemad iilikooli 
leenrid. JÕllksOIl, linakaupmees, eneseülistajaja kiiro
rikas; A.Miiller, Saksa kiriku leener, lustiline, ladl/s 
.\"ell.\"lalle:Jollal/ KoorI, pOlisepp, wäga äge. Tihti sõne
les, sõnadele kätega legeNkull mõju andes ... " ("Pos
timees" 1925. nr. 194). 

Võimalikult laia kandepinna j a avararna tegevusvälja 
huvides and is seltsi põhikiri võimaluse liikmeks astuda 
ncilcgi , kellest külllaulumeest polnud, muidu aga selt
sielust osa võl'la soov isid: '"Kes seltsiliikmeks taimilad 
sada, neid wõefakse põhjussekirja juhilaJusse järrele 
iggal aeal W(IStO: seisusse, alll/Ileti ja kue pea/e ei wa
data milfe, kl/i agga mees muido laitmaila innilllesse 
head niI/lille kallI/ab ja muud asja põhjussekirja wasto 
ees ei olle. Kes lauldud ei su, wõiwad k lJ 'Il I j 0 k s 
liikmiks hei/aja iggallaulot/lllllil keelma/(J kuulma tu/
la, ja neil on leis/ega ühltesllgglll1e õigus .. ," (''Eesti 
Postimecs" 1865, nr. 48. lk. 400). 

Lauljatc arv. mis 1865. aasta detscmbris oli 33, jäi 
aastate lõikes suh teliselt muutumanlks, teiste liikmete 
arv ag,r kasvas mitmeid kordi suuremaks: 1886. aasta 
veebruaris oli neid 35, aastapäeval \04 ja novembris 
me 200, oma tõusude ja mõõnadega kõikus nende arv 
enamasti 250 ja 400 vahel (Põldmäe 1978, lk. 18~21). 

Seltsie lust 

Lauluharj urused ja -esitused kui põhitegevus oli just
kui selgroog. millele toetus järjest mitmekesistnv selt
siclu. Uued kii lLeõpitud palad kanti ette igakuistel 
koosolekutel , lauluõhtutel ehk, nagu tollal veel öcldi. 
kUllõhtutcl. Aeg-:uait kannidali ka suuremaid avalikke 
kontserte, kõige pidulikumalt aga peeti (·üht iseärolisl 
laulupidu" seltsi asutamisaja järgi jaanipäeval (vl. 
liibemalt: PõldmHe 1978, Ik.53-66; Tartu mccste
lauluselts 1886, lk. I ~R). 

Arvestades eestlastcst "a lamrahva" encseharimisvõi
mnluste ainust, hakati kuuõhtulel muusikaliste ettekan
nete kõrva l esinellul ka locngutega. Kõnepidajaiks olid 
eelkõige eesti soost haritlased ja rahvusliku lükumise 
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tegelased. Reeglina o lid loengud üldhariva või prak
[ili sijuhatusi andva sisuga , puudutades loodusteadusi, 
maade ja rahvaste. nende keele ja religiooni ajalugu , 
tervi shoiu- ja majapidamiskiisimusi jne. Nii mõni gi 
kord aga kutsusid ettekanded ka laiemalt arutlema se lt
si enda päevaprobleemide ja tulevikuülesannete või 
koguni rahvusliku liikumise suundade üle. Loengud 
äratasid nii suurt huvi, et seltsi ruumjd kippusid küla
liste rohkuse tõnu kitsaks jääma ja hooti hakati neid 
peale korraliste kuuõhtule veel muulgi ajal ettc kand
mu (vt. Hihemalt: Põldmäe 1978. lk , 67- 101). 

Seltsielu elavdasid üha uued ettevõtmised: avati orna 
raamatukogu, mida võib pidada üheks varasemaks ees
ti rahvaraamatukoguks, ja lugemislaud, korraldati tant
suõhtuid, mw-etseti lastele kiikesid ja võimlemisriistu, 
harrastati miullesuguseid meelelahutuslikke mänge, 
lavastati näidendeid jne. (vt. lähemalt : Põldmiie 1978, 
lk. 53--Q6) . 

Vanemuislaste kjjresti hoogu võtnud seltsielu, mille 
edendamisele ärks.'lmad eesti haritlased j a rahvusliku 
liikumise tegelased kaasa aitasid, vanemuislaste ette
võtmi sed, millest osalluajate ringi paisutasid külalised 
nii lähedalt kui kauge lt, nii linnast kui maalt, vanc
muislaste saavutused, mis nädalal ehe vahendusel rah
vusl ikuks ühisvaraks muutusid. tegid "Vanemuise" 
scltsis[ omamoodi ülemaal ise kulnmrikeskuse. Laulu
mhva etteotsa asumuh algatas ·'Vullemui se" lauluselts 
üldlaulupidude traditsiooni, trotsides kõiki ettetulevaid 
raskusi valitsusvõimudelt rahvusliku suurpeo kOi·ralda
miseks loa hankimisel , peo igakülgsel ettevalmistam i
se! ja selle kordamlneku tagamisel (''Eesti Postimees" 
1869, nr. 26. lk. 93. 94; Õnnistamise-kõne 1906, lk . 
4,5). 

Seltsi eesmärgi, nime ja lipu seostest 

Seltsi peaeesmiirk tulenes eestlaste vajadusest neil 
rahvusliku rõhumise alt väljarabelemise, iseseisvale 
majanduselule pürgimisc. orjalikkuse ja saksastumise 
kõrva leheitmise päevilmääratleda end rahvuslik ult lih
tekuuluva täisväärtu sliku rahvusena. Mõte selle nimel 
eesti rahvast kokku kutsuda hakkas konkretiseemma 
wlurahva pärisOljusest vabane mi se 50. aasta juube li 
eel. Eestlasi omavahel siduva ürituse mõistlikuks 
vormiks ajal. mil rahvas organiseerus üle kogu maa 
laulukooridesse. sa i o lla vaid ülemaaline laulupidu. 
Selle läbiviimine aga eeldas kesklle organi, registree
ri tud seltsi asutamist. 

Nii omaaegse ajakiljanduse Imi ka selles uuualiste hi
lisemate tlw-imuste järgi pidanuJki 1. V Jannsen ja tema 
:latekaaslased se ltsi asutamisel silmas eesti iildtaulupeo 
kon·aldamist. et rahvas üle kogu maa kokku tuleks. 
koorid oma laulud võilliSalt kõlama paneks. peolised 
omavahel lUtvusi sobitaks ja mi s peaasi. eesti rahvas 
uhkeua pead tõstaks ning enam ühte hoidma hakkaks 
(Hermann 1890.11-..7; Põldmäe 1969, lk . 28,29; Põld
mäc 1978, lk. 117). 

Sellest suurest eesmärgist ol i !tiendatud ka selts i ni 
mevalik - ·'Vanemuine". Eesti pscudomütoloogia ju
mal, kelle ol i ruletanud soome Väinämöise eeskujul 
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K.J. PeterSOn ja oma muistendile kangelaseks vormi
nud F. R. Faehlmann, sobis laulurahvast kenasti üh
te liilmaja innustama kui paganlikestjumalaist, keda 
vanad eesti esivanemad mui stsel ajalleeninud ja usku
nud, lV Jannseni seletuse järgi kõige kõrgemal au
järjel seisnud laulujumal, kes oma kandle ja lauluga 
niihästi loomad kui inimesed hiiälitsema ja keelitsellla 
pannud, kui ta end Tm1u Taara mäele maa peale lask
nud (Hennann 1890, Ik.4). 

Eesmärgist ja seltsi nimest johtuvah otsustati Vanc
muist oma kuldse kandlega lipulgi kujutada "piilt(l
päewa keelt õpetamas, nagll Dr. Fählmann seda küjel
danlld", meenutab seltsi veteran J. I J. Wirkhaus ("Posti
mees" 1925, nr. 196). 

Lipu valmistamisest ja kasutamisest 

Lipu muretse mine tõusis päevakorda üldlaulupeo 
ettevalmistustööde amtelul. Nimelt otsustas seltsie lu 
eduka käjvitamisega enesekindlust kogunud eestseisus 
oma koosolekul 16. märtsil 1867 hakata ette valmis
tama weillaali st laulupidu ja tellida seltsile välisesine
miste tarvi s lipp C' Postimees" 1925, nr. 196). 

Eestseisuse soove arvestavalt hU LIndas selts i esimese 
lipu maaler Frisehmuth. Vastavalt F.R.Faehlmanni 
mui stendile "V:mcm uisc laul" kujUlas ta valget siidrii
dest lipukangast chtiva l maal ingul jõeäärse hiiekünka 
jalamil seisvat Vanemuist oma laulu ja kandlemänguga 
kõigil e, kel elu ja hing sees. nagu lugu pajatab, pidu
keelt õpetamas. Ainul t VanCl11ui st ennast pole sellel 
kujutalud mui stse vanataadina, vaid ecsti muusika- ja 
muu k"lIltuuri taassündi kehastava noore mebena, ehk 
tciste sõnadega, J.H. Wirkbausi nägemuse järgi öelduit : 
"Ligi 50 aastat pärasl pärisorjllse lõppu iimIIS W(me
muine uuesti Taara tammiku, mitte enam see wana 
Iwhemik, waid isa nimeline noormees ... " (''Postimces'· 
1925, lli'. I96). 

Lipu val missaamist tähistati Il . j uunil 1867 lipupea
ga seltsi suvekorteris: "Esmalt /liliid seltsiliikmed 
rallilekorteri kokko ... Seal aslusid Wäägwere mäl1go· 
mehhed lippo ette ja lippo järrel käisid seltsiwan
lIemad. lallljad ja nIlllld liikmed. Rahll'a hulk ees ja 
{(Igga olli anllfO Sl/lIr. Nõnda ltiks rong linnast läbbi 
... Olllllla SI/ ; korteri pole ... ptirrasl sedda saj õlllo 
//Iongo ja lallloga rõõmsasIe ärrapeetud. .. " ("EeSli 
Postimees" 1867, nr. 24, lk. 186). 

Välisesincmistel, nagu esimesel üldlaulupeolgi, ära
tas üldist tähelepanu ka '"Vanemui se" lauluseltsi lipp, 
ja kuigi edaspidi veel mitmeid lippe endale muretseti , 
jä i vanim ning uhkeim neist vee l kauaks seltsimaja 
rU llme ehtima. Mürgel "vana" siidriidest auväärse lipu 
kohta võib leida vähestest säi linud " inventariumi'· raa
matustest vee l selle s;tiandi csimesel kümnendil (EKM, 
r. 142. Ekla Van. 97. I. 4. 39. 42; Ekla Van. 98. I. 2). 

Lipu varascmast s:ii1itamiscst 

Millal ja millistel asjaoludel se ltsi csimene, vanim 
lipp Eesti Rahva MuuseUllli hoiule anti , on jäänud 
vastuseta. Ilma miJlgisuguste andmeteta kultuuri-
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looliste esemete hulgas muuseumi seinte vahel 
teadmata aja seisnud "Vanemuise" lauluseltsi lipu ka
taloogis 1937. aasta septembris V.Sepp (ERM, D 
31 :95). Lipp fo tografeeri ti (ERM, foto e 2760). 

Kataloogilud "Vanemuise" lauluseltsi lipp Eesli Rahva Muu
seumis (tOIO e 2760). Koopia: A.Kanll. 

Katkise lipu küll ainult tiheit, nimelt part:ma lt poolt 
vaadatuna Ichtlld põgusa kilje1duse ja sarnalt poo lt pil
distatud muuseumifoto põhjal võib öelda, el selle suu
remad kahjusrused olid juba tol ajal olemas: lipukanga 
katkemise tõttu puudus pildirnaatingu kobal paikne
vaSl kullavärvi tckstist "Laulose/t.l' WOImemuinc" 
viimase sõna lõpuosa "muine" ja lipu algset pikkust ei 
olnud enam võimal ik kindlaks mlilirata, puudus ka 
pildist vasakul, praeguste mäõtmiste järgi 34x51 cm 
suurune, sirgete servadega originaalkangarükk. 

Omaaegse Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presii
diumi otsusega 16. dct sembrist 1960 anti "Vancmuisc" 
lauluselisi lipp üle Tealri- ja Muusikamuuseumil c. Se
da kinnit:1V dokument (ERM, väljaandmise a)..'1 nr. 279) 
aD allkirjastlltud kUll 18. veebiliarH 1961 , kuid 
nähtavasti vormistali lipu llleandminc tagantjärele, sest 
Teatri- ja Muusikamuuseumi totokatllloogi andmetel 
pärinevad esimesed selle muuseumi karuse all oma 
asutuse fotogmall poolt tehtud ülesvõtted seltsi lipust 
juba aastast 1960 (TMM. lotod 6795k. 6796k, 6797k). 
Igatahes oli lipu seisund, kui mõlema muuseumi foto
sid omavahel võrrelda, enam kuj paarikÜllIDc aasta 
jooksul tunduvalt hal venenud ja vajas seetõttu kohest 
konserveerimist. Teatri- ja Muusikamuuseumi tolle
aegne direktor A.Tamarkin pöörduski kohe samal, 
üleandmise aUUe allakirjutamise piieval. 18. veebrua
ril 1961, kultllUriministecriwni poole, paludes luba ko
mandeerida ministeeriumi kulul mälestusmärkide kait
se inspektoriks olnud M.Lumistet Leningradi ju 
Moskvasse, selgi tamaks viilja vanade lauluseltsidc lip
pude rcstaureerimise võimalusi, kuid ministeerium Ül
les omapoolsest abist ära. viidates vastavate sU11lmade 
puudumise le (ERA, r. R- J797. n. I, s. 486). 

Ebaedu ameLlilaLi asjaajamisel muuseumi siiski ej 
beidutantld ja mingi võimalus lipu kOllscrveerimiseks 
ajavahemikus 1961-1962 leiti , kuigi se ll ekohane do
kumentalSioon puudub, Võimalik, el konserveeri
miSlöö teostas "Estonia" teatri tolleaegne dekoraator 
F.Thaling, nagu ta seda väidctavalt mõnelc teise le 
muuscumile tegi. Selle versiooru kasuks räägib asja
olu, et tol ajal ruj defi tsiitse puuvi llase tüll iga, mida 

konselveerimisel oli kasutatud, varustati eeskätl - kui 
mitte ain ult- teat.reid. MuuseumiFoto oma näitusesaali 
üldvaatega tõendab. et "Vanem ui se" lauluseltsi lipp 
rippus seal kordatehtult juba 1962, aastal (TMM, fo to 
8050). VÜlnati võis seltsi lippu Teatri- ja Muusika
muuseumi [otokataloogis dokumentecritud Wesvätte 
järgi (TMM, foto 40776 D) näha veel Kunstihoone 
peasaalis 1969. aastal eesti üldlaulupidudc sajandat 
aastapäeva tähistava näituse väljapanckUle hulgas. 

''Vanemuise'' lauluseltsi lipp eesti üldlaulupidude ajalugu 
tutvustava lnäitusel Kunstihoone peasaali s 1969. aastal. 

Pildistanud II .Saame. 

Lipu konserveerimises t E nnisluskojas " K:mut" 

Lipu seisund ist 
"Vanemuisc" lauluse ltsi vanim, 1867. aastal valmis

tatud lipp laekus tckstiilitöökoHa juba ekspanaadi säi
livust ohustavait halvas seisukorras. 

Lipp ol i kolttlnud , tugcvasti tohnulludja määrdunud, 
siidikangil oS<l kcscd kohati liimist lahti löönud, reben
dite ja maa likadudega. Maalingu SCIvadeit oli siid ko
gu ulatuses rebenenud. osa lippu palistavast l1armas
paelast puudus. Palj udes kohtades ol i Lipule tehtud pa
randusi jämeda puuvillase niidiga: rebendid kanga paa
ni dc ühendusõmblustel ja maalingul olid kaldpistes kä
sitsi kokku õl11ll1cldud. Lipp oli varasemal konservee
rimisel toestarud puuvillasele tüllile. kaitsmaks teda 
pahemalt poolt ja hoidmaks lagunenud lipukanga osa-

Puuvillasch tüllilt on lipu siidikanga osakesed lahti kooru
nud. Pildistanud J.Hein..la. 
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Lipu maalingu osakescd on kinnitatud tüllile mitte ainult 
liimsideme, vaid ka traagelpislcs õmblustc IIbi l. 

Pildistanud J.Heinla. 

kesi koos, tiimislus aga muutnud lipukanga si idil e 
mitteomase!t jäigaks. Lipp oli ['ärasl toestantisl ekspo
necritav ainult paremalt poo!1. tLilli faktuur oli press i
oud siidri idele rUlldusriku ja sunlllud siidi koclõngad 
kohati katki. 

Tööde kiiigllsl 
Konservcctimismeetodi valikul peeti silmas lipukan

ga hilisemate siidikadude vältimist ja tema mõlema
poolset eksponecritavLlst. Töid teostasid tekstiili kan
servaatorid Ruth Paas ja lrina Sergejcva. 

Esmalt rulliti lipu pahemalt poolt ettevaatlikult maha 
tileevõrk. Üllatuslikult tuli se lle ah llülnavale lipu pa
rempoolsel küljel asuvast pi ldilllaalingusl tehtud koo
pia baliSlriidel. Sinna o li erinevalt originaalisl juurde 
maalitud sipelgas. Koopia oli jahu j a 7.clatiini seguga 

Konserveeritud '·Vanemuisc" laulusellsi lipp pahemalt poolt. 
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liimimd lipukanga n.ing fileevõrgu vahele ja õrnmeldud 
üleni lihedas traagelpistcs mõlema maalillgu, nii pa
rempoolse originaali kui pahempooise koopia servi 
mööda si idikanga külge. 

Edasiste tööde käigus, pärast koopiat lipukanga 
külge kinnitavale õmbluste lahtiharutamist ja 
desti lleeritud veega llÜsltlamisc abil liimsidemest 
vabastamist ning koopia eemaldumist, avastati ka selle 
all peidus olnud lipu pahempoolne originaalmaaling. 

Vana murenenud originaalmaaling lipu pabemal pool 
"'1Ijutab endast üldjoontes küll parempooIse maaIingli 
peegelpi lti , kuid on samas ka mõneti ennev: täien
davalt 011 srdlei kujutatud kahte neidu, kelle paljad i.iJa
kehad ulatuvad veest välja, luisamuti saarmast ja sipe l
gal. Sipelga mmiiv eemaldatud koopifll pärines niisüs 
si it. 

Miks .ia millal koopia lipu pahempooise originaal
maalingu peale "jmutali , pole teada. kuigi võib arvata, 
et see toimus originaali lagunemistundemärkide ilmne
mi se!. Teadaolevas kirjanduses puud~lvad andmed lipu 
pahempoa lse külje kujunduse kohta nii enne kui pärast 
koopia kilmitamist lipukangale. Selle analoogiale ori
gin:mJmaal inguga vülal> vaid 1875. aastal " Vane
mui se" lauluse llsi külastanud soomlane A.Granfelt, kui 
ta oma kodumaa l ajakirjas "Suomen Kuvalehti" nime
tatud seltsimaja interjööril peatudes kirjeldab pidu
saal i lavakõrgeneli eesriiet, millele olnud maalitud ran
nal kannelt mängi v Vancmuine, keda loomad 0 11 tul
lIud kuu lama, ja kus samuti olnud "kaks veeneits;t 
kerkilIud veepiilIIale ,. (tõlketsileering: R.Põldmäe 
1978, lk. 33). Emba-hmba, kas lipul seltsirahvale 
meeldima hakanud pilt, mis chk juba koopiagagi 
valjarud, oli tõepoolest lavakardinal kOlTatud. või ehtis 
ikkagi paadiumi l ruumi oma pahempoolse kcJmika pil
diga Jahtilaotatud vanCllluislaste ajalooline lipp, mida 

Pildistanud Hleinla. 
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võõras tundmatu maja kircvuses lava eesriideks pida!>. 
Pärast puuvillase tüllija koopiamaalinguga batistTii

de eemaldamist lipukangalt puhastati siid lokaal se It 
pesulahusega ju harutat i kõik puuvi llnse niidiga tehtud 
parandused lahti. Lõpuks õnuneldi lipp liimi kasu
tamata kahe õmõhukese sii dikihi (crepeline) vahele, 
tehes õmblused Umber lipu fragmentide mööda iga 
rebendit niiviisi, et need lipukanga!>l elmast ei puudu
tanud. Nii sai lipp tagasi ka osa onta kunagisest elast
susest, muutudes lihteaegu oma esia lgsete kujundus
elementidega laas mõlemalt poolt vaadeldavaks. 

Konserveeritud lipu kirjeldus 
<·Vanemuise·· lauluseltsi lipu praegused mõõtmed on 

152)(232 cm. Lipuvan·epoolsest osast katkenud kangas 
lubab väita, et algselt Oll see o lnud pikem. Lipu 
põhjaks on valge täissi id. Valmistatud on see kolmest 
51 em laiuse kanga paanist, mida seovad omavahel 
tihedas üleäiirepistes käsiõmbluscd, mis jäävad lipu 
pahemale poole. Lipu servad on ääristatud kollase si i
disl narmaspaelaga. Lipu mõlemas nurgas (lipuv~me
poolsed nurgad puuduvad) ühendab diagonaalsell se ll e 
selvi k,mgalc õmmeldud ko lm evärviline. I'oosa
lUlllcsinine-lillakaspunane ilupae! . Lipp on õmmeldud 
konselveerimjse käigus kabe häst"i läbipai siva südikih i 
(crepeline) vahele. 

Lipuian kujundllslikult edstatavad parem ja pahem 
pool. 

Lipu paremal ]lool ülaservas on maalitud kuldne 
kaarjas kiri "Lalllaselts Wal1/"1e[muine]" - nurksul gu
des tinglikult näidatud sõnaosa jätib tegelikult puud ll
vale katkenud kangatiiki le - j a aJliiiires samuti kuld
kirjas tekst "Tartus 1865". 

Ülemise ja alumise teksti vahele jiiiivasse keskmi
sesse ossa on manlitud pilt. Seda horisontaalse ovaali
na kujundatud maali raamistub hull avälvi ornament, 
mida on pärgamas paremalt loorberi - ja pahemalt tam
melehed. Maaliugu keskeloll kujutatud veekogu -
muistendi järgi on see Emajõgi - ääres hi iekünka j ala
miltarnmepuu võra aU seisvat noort Vanemuist avatud 
suuga laulmas .ia mõlema käega kandlekeeli särmit
semas. Vanemuise ühele jalale ja rinnale toetuva kand
le pikem haru lõpeb ülal hobusepen kuju tisega. Laulu
ja pillilugu on tulnud kuulama kass. kant, hunt, rebrulc, 
jänes. põder. metskits. orav. roU (või hiir), kämkann. 
nastik, veest on pea vä lja pis tnud neli kala (üks neis t 
ilmselt haug), lindudest on niiha kaljukotkast, hall
varest, luike. parti. kurge, rähni , kurvitsat, leevikest, 
lehelindu ja veel kolme tiivulisI. Taamal paistab ka 
jõe tcine künkaline kallas. 

Lipu pahem pool on ilma kirjadeta. Maaling on 
muidu peegelpildis samasugune kui pare mal pool, kuid 
lisaks on sellel kujutatud kahte vees pUsli seisvat nei
du, kellc paljud ülakehad veest vä lj a ulatuvad, veest 
kaldale astuvat sa8l111astja maa peal kõndivat sipelgal. 

Lõpetusehi 

"Kanuti·, konserveerijate töö "Vanemuise" meeste
lauluseltsi lipu edasise siiilivuse kindlustamisel ja tema 

mõlema poole eksponeerimisvõimaluse loomisel ära
tas ka Baltimaade restaureerij ale-konserveerijate ja 
laiema avalikkuse tähelepanu. Nimelt demonstreeriti 
kohe piira st konserveerimislööde lõppu "Kanuti" välja
panekute hulgas lauluseltsi lippu 1996. aasta hilis
sügisel Riias toimunud näitus-konverentsil ''Restau
reeritud k'1lnst Baltikumis", mille kataloogi on kantud 
l.ippu ja selle konserveerimistöid iseloomustav lühi
alldmestik (Catillogue 1996, lk . 1-7, 1-22, 1-23). Lipp 
oli eksponeeritud Lääne-Euroopa kunsti muusewni 
ruumes korraldatud näituse ühes kesksemas saa lis. 
Madalale vähese kaldega alusele kinnitalult oli 
tutvumiseks laiali laotatud lipu parem pool, kus on 
peal ka auvää rset seltsi meenutavad kaunilt kujundarud 
tekstid . 

Riias rakendatud lipu demonstreerimisviis kaldega 
alusel ei ohusta eksponaadi säilivust. Lubamatu On 
aga selle hapra, pisikestest kangatiiki kestest ja maali n
gufragmentidest kokkupandud muinsuseseme ülesri 
putaruine, nagu seda lipu mõlema poole üheaegseks 
tutvustamiseks traditsioonilise lt tehakse. Antud juhul 
luleks se lleks esmalt leida uudne vana lipu säilivust ta
gav tehnil ine lahendus. Küll aga tahaks loota, el Teal
ri- ja Muusikamuuseum ei hakkaks talle juba tagas
talud eksponaad i j uures j äägitu lt eel is tama selle teksti
dega varustatud esinduslikumat poolt , vaid jätaks 
mõnel oma !lüi tusel kiilastajatele võimaluse avastada 
endale ka "Vanemuise'· meestelauluseltsi lipu pahe
mat, ammustest aegadest varjatuks jiilinud poolt. 

Kasutalud ,dUkadja kirjandl/s 

emalogue 4th Exhib ition of Baltic States Restorers ' works. 
Riga, 1996. 

Eesti Kirjandusmuuseum: 
EKM, f. 142, Ekla Van. 97.1. 4, 39, 42; Ek la Van, 98. L 2. 
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Eesti Rahva Muuseum: 

ERM, D 3 1 :95, foto: c 2760. vliljmlJldmise akt nr. 279. 
Eesti Riigiarhiiv: 

ERA. f. R-1 797. rl. I, s. 486. 
[Hermann, K.A.] Lühike cagasiwaade "Wanemuine" 

lauluseltsi 25-aaslasc Icgcwuse pMle tema juhi lcurui pidul 
IS. juulil 1890. Tartus. 1890. 

"Postimees" - vI. \VidihaliS, J,I-I. 
Põldmiic, n, Esimene Eesti üldlaulupidu 1869. Tallinn. 

1969. 
Põldmiit; It "Vanemuise" selts ja teater 1865- 1880. 

Tallinn, 1978. 
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Teaui- ja Muusikamuuseuru: 

TMM. foto 6795k, 6796k, 6797k, 8050, 40776 D. 
Vanemlline 1865- 1925. Tanu, 1925. 
\Virkhans, J.I-I. Mlilestused "Wanemuise" algupäewil t. 

"Postimees" 1925. nr.189, 194, 196. 
Õnnistamise-kõne \Vanemuise Seltsi uue maja pühitse

mise päewal augusti-kuu 12. pfiewal 1906. aastal. Pidanud 
Dr. J.Hurt. 
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SIImmary 

The Singing Sociery VanemIIine It'as eS/ablished on 2./ 
.Il1ne /865. The ma/eal/ly membersllip II'(/S made up of two 
{Jart.I· - .fingers and Ihe alldienee. There were about 33 
sillxer~' I/I()~'I of Ihe lime bill Ihe /ll/lllber of Ihe alldiel/ee 
jll/etl/oled from 250 10 400. The socielY lIeld mOlllh/y cve
ningl' wilh singing olid speeches by differenl oralars. A 
IihrG/Y al/d reading-roolll II'crc e~'I(lblished to exlend Ihe 
//Iemberl" scope of knawledge. The sillgers of Ihe socielY 
parliClplIled in song days. 

Thc iSSl/c of Ihe j/og was raLfed beIare Ihe jirsl general 
sOllg feslil'al (1869). On 11 JUlle J867 Ihe ballner le:,lival 
WfLI held lind Ihe while .filk banner of the sociely was fly;ng 

JOl' Ihejinitlime. Housepainter FrücJllllllllt "ad painfed (/Ie 
mylhological god oJ song Val/ell/lline singing and playing 
Ihe zilher tlmid:,1 (lnimal.I·, birds and }ishes 011 a riveniide. 
How long IlIe bOllner was IIsed by l/ie societ)' is Imk/Jown. 
Archive dara show Ihal iII 1937 Ihe hallileI' was enlered iII 
Ihe profJerty Ii.~ts of Ihe ESlonian Nalional MII.felllll. The 
tieseriplion and pholo of the tillle shaw Ihat (I/ready at Ihal 
till/e Ihe bannl" l\!a.f seriou.~/y damaged In 1961 the bonner 
waf gil·en lo ,he Thealre OlId MI/sie Ml/seuIII and il/ 1961 
omi J 962 a decorator ofllle thealre .. E .... tOllia " mended il SO 

Ihal il e01/1d be tiisplayell al Ihe exhihilion of 1969 lhal 
celebrOled lhe cenlennial DJ general song feSlimls. /1/ 1995 
thejlag was in Ihe reslorer's hands again. 

Com/itioll 

The silk had yellowed, was sai/ed. lIad leats and lones. II 
had been reinJorced willi eal/on II/tle. IlIe lexlure of which 
had lessellaled IlIe silk and eveli bruken ils Ihread in places. 
The g/lle lIad broken down and the silk was 10m OllIile edge 
of Ihe paill/ing. The laller had 0 felV IOS.5es. 

Trealmelll 

The goal \Vas 10 restore Ihe banner so Ihat it cVllld be 
displayed bolh sides visible and 10 curb Ihefimher losses oJ 
sille. 
The lieliillg W(LV removed. VIIder il was fOlll/d a päinling on 
eambric thal was 0 copy DJ Ihe origillal on IheJace alld hid 
rIIe alle on the lefiface. The copy IWIS removed. The silk was 
locally clealled in 0 delergent solIIiion. The banller waf 
sewII in belIVee" two /ayer.5 oJerepeline. 

The banller IIIa.S reSIDred by I/le lextiJeconservers Ruth 
Paa.v al/d Jrinll &rgeyeva. 

Narva Linnamuuseumis säilitatava vormikamisooli ja 
-kaftani päritolu, konserveerimine ning koopiate 
valmistamine 
Marlats Samma 
Ennistuskoda "Kanut" 
ajaloolane 

Narva Linnamuusewni tel lim us
tööna võeti Ennistuskojas "Kanut" 
ene tähelepanuväärsete ajalooli ste 
sõjaväe mundriesemele konservcc
rimine ning nende järgi muusewni 
püsiekspositsiooni jaoks koopiate 
valmiSiaUline. 

Konserveerimistööd, eri ti aga ori
ginaaUde täpne järgimine koopiate 
tegemisel, nõudsid originaalrõiva
esemele valmistamiseks kasutatud 
riidematerjalide, lõigete ja õmblus
tehnika tundmaõppimist. Mittesä ili
nud detai lide, origillaale puudutava 
muuseumi legendi paikapidavuse, 
originaalide valmistamise aja, koha 
jH kandja väljaselgitamine eeldas ka 
sOJaviie vormirõivastuse aja lugu 
käsitleva kirjanduse läbitöötamist. 
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Originaalkamisool. Originaalkaftan. 
Pildistanud P.Priimets. Pildistanud P.Priimcts. 
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Originaalesemete ja nende seisundi kirjeldus 

Kamisool 

Kamisool. millel selja pikk'ust 87 cm, k'lljutab endast 
särgi peal kantavat pikka alusJmube. lõikeit on rõiva
ese kehakuju järgiv, puusadest avarduv, tagalõhikuga, 
käisteta, kraeta, kaelusest kuni taskuklappide sisselõi
kejooneni eest nööbitavate hõimudega: parempoolsel 
ühe reana 12 nööpi, vasakpoolsel horisontaalsed 5 cm 
pikkused nööpaugud. Sisetasku sisselõiget katvat tigu
raaise kujuga taskuklappi "'UJl1malgi hõbnai kaunistab 
kolm vertikaalset 5 cm pikkust lahtilõikamata nööp
auku, nende all hõlmai vastavalt kolm l1ööpi. 

Kamisooli kõik nööbid on säilinud. Need, valgest 
metallist, ülekullahld, läbimööduga 1,5 cm, ümmargu
se koonuselise kujuga nööbid on puhitud, seeSI öön
sad. kannaga, punkt lahkudega mustcr sisse stantsitud. 

Kamisooli nööbid külg- ja 
eestvaates. 
Joonistanlld R Treimut. 

Kamisooli peali smarerjaliks on kasutatud beeZikas
kollast värvi kalevit, taskuklappide voodriks erksat 
sinepi kollast tooni villast riiet. Kanlisaoli voodri liIe
mine osa on valmistatud ruudulise muslriga (0,5 x 0,5 
cm) labaseSI linasest, alwnine aga kollast värvi lõime
pidisest toimsest villasest, taskukott linasest kangast. 

Kõik õmblused on tehtud käsitsi, väga väikeste õmb
Iusvarudega (kuni 0,5 cm), tihedas ahelpistes. Kalevi 
ja voodri ühendamisel on kalevi serv jäetud ära pööra
mata, vooder ühe sentimeetri võrra tagasi käänatud ja 
heleda linase niidiga tihedas lraagelpistes 0,2 cm 
kaugusel servast kokku õmmeldud. 

Nööpidepooisel hõlmaian kalevis 3 cm vahedega 
neliteist 3 cm pikkust sisselõiget ja need on kollase 
siidillidiga kokku õmrneldud. Nööbid nende vaheian 
kinnitatud hõlma servast 1,7 cm kaugusele. 

Tugevdusena pealis- ja voodririide vahele on õmmel
dud nööpaukudepoolse hõlma serva 7 cm laiune nõrga 
läikega tumehalllabane linane riidcriba. Nööpidepool
se hõlma servas on sama tugevdus, mille peale on 
õmmeldud veel kogu nööbirea ulatuses 2,5 cm laiune 
valge linane, siis 2 cm kaugusel servast 0,2 cm laiune 
nahariba, mida omakorda katab 2 cm laiune villane 
riie, moodustades nõnda nööbiõmbluste mitmekihilise 
ja vastupidava aluse. Tugevdus on samuti taskuklap
pidel, küljeõmblustel ja lõhikui (mõõtudega 4 x 5 cm) 
ning esineb pooleks murtult kitsa kalevist sisekandina 
kaelakaares. 

Kamisool oli määrdunud, kohali pleekinud, kulu
nud, auklikuks muutunud. Nööbid olid vähemal või 

suuremal miiäral defonneerunud, nende oksüdeeru
misest tingilUlt olid nööpide all hõimai pruunid plekid. 
Nööpide kinnituskohtadelt oli kalev rebenenud. Hõlma 
nööpauke kallis tlUTIe plekk. Suuremad augud villasel 
voodriIalid paigatud. Selleks o li kasutatud s..1ma, ori
ginaali materjali , õmblusteks peenI siidniiti. Linasel 
voodriJ oli peene siidnüdiga parandatud vaid katke
nud seljaõmblus. 

Kaftall 

Kanan, millel selja pikl"Ust 100 cm, on kamisooli 
peal kantav, viimasest 13 cm pikem, avaram ja detai
liderohkem pealiskuub. Lõikell on kaftan kamisool iga 
põhijaantes sarnane, ent esimesele lisab avarust mõle
mal küljeõmblust pidi puusaJt allnlangev tihe voldistik. 

Erinevalt kamisoolist on kaftan käistega. Käise all
osas on nööbitav lõhik, millel ühel pool piki käist on 
sellega ristipidised 3,5 cm pikkused nööpaugud ja 
teisel pool nööbi kinnituskohlade jäljed. Käise allosa 
pikenduseks on läbilõ ikega tagasipööratav käänis. 

Kaftani hõlmad on nagu kamisoolilgi kaelusest kuni 
laskukJappide sisselõikejooneni eest nööbitavad. 
Paremp00Ise hõlma ülemine osa pole säilinud, vasak
poolsel on ühes reas kolmteist horisontaalset 5 cm 
pikkust nööpauku, seega üks en:un kui kamisoolil. 
Kaftani kummalgi hõimai on figuraaise kujuga tasku
klapp, milleian kolm vertikaalset 5 cm pikkusl 
lahtilõikamala nööpauku, nende all hõlmal paiknenud 
kolmest ilunööbist on aga säilinud vaid jälg. Kolm 
lahtilõikamata horisontaalset 5 cm pikkust nööpauku 
on vastastikku kaunistuseks ka mõlemal pool taga
lõh ikut. Vasakpoolset käist ehib õlaõmbluse küljes 
atraktiivne " poolkuu" (vene k. palmesjats), parem
poolsel, kus hõlma ülaosa pole säilinud ja varruka 
kinnitus poolik, see detail puudub. Üleshargnenud 
kaelakaar on parandatud, selle ümber pleekimata 
tumedam 3,5 cm laiune viirg lubab oletada, et algselt 
on seda katnud kant või krae. 

Kattani pealisriideks on sinine kalev, voodriks 
punane toimne riie (sama kangas, mis kamisoolil , kuigi 
värvilt erinev). Puuduvad hõlma vooelri alumised osad. 
Kollasest linasest on taskukoit ja käise iilaasa vooder. 
Viimast onjäLkatud juba nimetatud punase vil lase riide 
ja varruka tagasipööratava käänise osas punase kale
vist kangaga. Kuldtress, millellaiust 1,2 cm, ääristab 
käise käänist ja 1,4 cm laiwle kuldtress õlaõmbluse 
kiilge kinnitatud sinisest kalevist "poolkuud", mille üle 
jookseb risti veel vi is samasugust paelatriipu. 

Tumehall labasest linasest kangast 6,5 cm laiune tu
gevdus, samasugune nagu kamisoolil , on pandud pea
lis- ja voodririide vahele hõlma serva, taskuklappidele 
ja küljeõmbluste kroogetele. Küljeõmbluste kroogetes 
voodri ja kalevi vaheian kasutatud hõredat, pleegita
mata 1ah.'USt linast kangast lmageldatuna kalevi külge. 
Õmblusvarudes ja linase küljes on pikad jõhvid. Tõe
näoliselt on jõhvid koos takuse linakangaga tugevda
nud kogu esiosa kuni selja- ja küljeõmblusteni. 
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Õmblused on tehtud kiisitsi samas tehnikas nagu ka
misooliJgi. Pealisriie on õlllmcldud sinise siid-, nööp
augud sin ise linase, kuldu·ess kollase siid- ja vooder 
punase linase nüdiga. 

Kaftanit on mitmcst kohast parandamd. Olevalt alla
poole lugedes 10., Il. ja 12. nööpaugu koha) oleval 
paigaian uued nööpaugud õllllllcldud teistest erincv:llt 
musta siidniidiga. Seljaosas on originanlile alla pan
dud tänapäevasem, kergem ja hõredam kaJevist paik . 
Sama kaleviga on pantileiatud veel mõned väiksemad 
augud. 

Määrdunult, pleekinult, kulunult ja aukliklina laekus 
töösse ka kafian, ent erinevalt krunisaolist, mis On ter
vikuna säilinud, puuduvad kaftanil mitmed olulised de
tailid. Nendeks on parem" hõlma ülemine osa kuni 
tasktUli , mõlcm" hõlma alumine vooder, kõik nööbid ja 
ilmselt veel mõned detailid. mida mundriajn!oo uuri
mused on näidanud. 

Legend jH sõjaväe lIlulldriajalugu käsillev 
kirjnndus 

Muuseumi legendi järgi kuulunud originaalkamisoo! 
ja -kafran Semjonovski polgu ohvitseri Põhjasõja-aeg
sete mundriesemete hulka. 

Analoogilise põhilõikega kamisool ja kaflan, nagu 
vQlmirõivasruse ajalugu valgustavast kirjandusest sel
gub, olid iseloomulikud mundricscmed sõjaväes al:l
liste ehk regulaararmeede moodustamise ja väljakuju
nemise perioodil. Lääne-Euroopas moodustati alalised 
armeed Prantsusmaa eeskujul pärast ustisõdade ja usu
lise vaimustuse vaibumist riikliku keskvõimu rugev
nedes 17. sajandi teisel poolel. Uus sõjal ine süsteem, 
regulaaranneed. nende relvastus, lahingutaktika ja kõik 
sellega seonduv. nagu rõivastuski, arenes viilja sõja
ajaloolaste hinnangu! alles 18. sajandil (VenTIet 1939, 
lk. 68-71; rörster 1978. Lk. 9-35). 

Kujunemisjärgus regulaararmecde vormi rõivastusse 
kuuluva kamisooli ja kaftani ühelaadne [õige. viimane 
avaram ja natuke pikem, ulatudes peaaegu põlvini , 
levis üle terve Euroopa. Ometi erinesid mundrid. ees
kätt kaftan. olenedes mille ainult riigist, vaid ka väe
osast, -liigist ja allüksusest, just rõiva rohketc ajalise lt 
küllalt kiiresti muumvatc detailide poolest: kandidja 
kraed või nende puuduminc, kääniste laius. taskuklap
pidc kuju ja asetus, nööpaukude ja nööpidc arv, paigu
tus. suurus, kaunistus jpm. Seepärast on mõistetav, et 
nii laiaJdast küsimusteringi pole jõutud lõpuni läbi 
uurida: illevaated tuginevad üksiknäidetele (Euroopa 
armeede mundriajaloo kohtu vt. näi\. Förstcr 1978), 
peensustesse aga, mis teinekord etendavad väga olulist 
osa mundd valmistamise aja, koha ja kuuluvuse miW
ramisel, ei süüvi ammendavalt põhjulikumadki käsit
lused (vt. näit. Äberg 1976). 

Vene sõjaväe vannirõivastuse ajaloo uurimine hoo
gustus 19. s:uandi esimesel poolel. Selle võttis kokku 
ligi poolteist sajandit tagasi ilmunud A. Viskovatovi 
koostatud mahukas ülevaatctcos, kus !)ectri-aegset 
sõjaväge silmas pidades on üksikasjalikmnal! kirjelda
tud Preobraz.cnski polgu mundrit, laiendades selle kch-
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tivusl minimaalsete erinevustega ka kõigile teistele 
väeüksustele (I1CTOP U<l cckoe omlcaHie 1842, lk. 1-
42). Semjonovski polgu vann irõivastus! kirjeldab 
kümme aastat hiljem P.Kartsov (}tICTOPU!: 1852), kes 
tugineb oma töös juba suuresti A. Viskavalavi kui 
autoriteedi uurimustlllemustele. A.Viskovatovi tähele
panuvüärse teose 1l)jilluspooleks tulebki pidada seda, et 
see kippus pärssima edasist süvauurimist, sest oluliselt 
uut faktilist materjali lisamata toerusid hilisemad pub
likatsioonid selles ainevaldkonnas kriitikameelt i1mu
tamala varemavaldatule. 

Nõukogude perioodil ilmUilU näitab. et peaasjalikult 
Vene sõjuväe vägilaslikkust kujutada püüdes jäi mlUld
riajaloo uurimine illustrati ivseks. Riigis, kus ligipääs 
sõjaajalooallikaile oli erakordselt raskendatud ja aja
lookirjandus nagu uurimistöögi tugevasti politi~eeri
tud , võidi vaid kahetsusega nentida, el olemasolevat 
rikkalikku arhiivi- ja ikollograufilist materjali pole 
uurijad tegelikult kasutanud (BaellJIbea 1985, lk. 62-
65; Koc~IOJIIlHekHl; 1989, lk. 57). 

Muutunud riigikorrn tingilnusis on Venemaal haka
nud värskemad tuuled puhuma ka mundriloo uurin
guis: 1995. aastal nOOl1e ajuloolaste debüüdiaa ilmu
nud vastav ülevaateteos (lIeoHoa 1995) pakub juba 
mõningaid uusi fakte ja nende mõtestamisainet k.a 
Peetri-uegse sõjaviiemundri arengu kohta. Ent üksik
asjalikum kujunemisjiirgse regulaararmee vonni
rõivastuse arenemiskäigu uurimine seisab alles ees. 

Originaalide valmistamise aja, koha ja kandj:1 
väljaselgitamine mundriajalao andmete põhjal 

Vene regulaaramlce eelkäijaks loetakse Preobra
:leosk i ja Semjonovski küla noonm:estest, tSClreevts 
Peetri eakaaslastest 1680. aastatel moodustatud nn. 
mängusõdurite roodu. Sellest väeüksuses! kasvasid 
välja 1690. aastate keskpaiku või natuke hiljem Preob
raienski ja Semjonovski polk ning 1698. aastal anti 
viimasele, võimaJik et ka mõlemale, ihukaitseväepolgu 
nimetus (l1cTop l·l'"1eckoc ol1J!caHie 1842, lk. 1- 4; 
MCTOpiR 1852, lk. 3-14.44). Entsüklopeedilised and
med aga kimutuvad nii PreobraZcnski kui Semjonovski 
ihukaitseväepolgu olemasolu aastast 1700. 

Lääne-Euroopa eeskuju järgiv olnudki esmakordselt 
Venemaaljust mängusõdurite munder, nagu ka reIvas
tus ja lahinguline ettevalmistus. Kuigi kaftan kui sil
matorkavaim vormirõivastusese olnud kõigil ühesugu
se uudse lääneliku lõike järgi õmmeldud, erinenud ta 
roodusisesell oma mateljali ja selle värvi poolest, 
mistõttu roodu riietus tervikuna jätnud kireva mulje 
(Hcropi. 1852, lk. 5,6). 

Teated mängusõdureist väljaknsvanud kumbagi pol
ku teineteisest eristavast kaftani värvisl ulatuvad aas
tasse 1698. Juba siis olnud Semjonovski polgu ihukait
seväelase kaftan sinine, Preobrazenski oma aga rohe
line (YlcTopll'leckoe OTll lcaJlie 1842, lk. 3). 

Siniseml nUlli Semjonovski ihukaitseväepolgu kaOa
nit 1720. aastani. Selle ajani muretseti mMdri pealis
riiet, kalevit, Lääne-Euroopast ja kuna sisseveetav rii-

Õmblused on tehtud kiisitsi samas tehnikas nagu ka
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sete mundriesemete hulka. 

Analoogilise põhilõikega kamisool ja kaflan, nagu 
vQlmirõivasruse ajalugu valgustavast kirjandusest sel
gub, olid iseloomulikud mundricscmed sõjaväes al:l
liste ehk regulaararmeede moodustamise ja väljakuju
nemise perioodil. Lääne-Euroopas moodustati alalised 
armeed Prantsusmaa eeskujul pärast ustisõdade ja usu
lise vaimustuse vaibumist riikliku keskvõimu rugev
nedes 17. sajandi teisel poolel. Uus sõjal ine süsteem, 
regulaaranneed. nende relvastus, lahingutaktika ja kõik 
sellega seonduv. nagu rõivastuski, arenes viilja sõja
ajaloolaste hinnangu! alles 18. sajandil (VenTIet 1939, 
lk. 68-71; rörster 1978. Lk. 9-35). 

Kujunemisjärgus regulaararmecde vormi rõivastusse 
kuuluva kamisooli ja kaftani ühelaadne [õige. viimane 
avaram ja natuke pikem, ulatudes peaaegu põlvini , 
levis üle terve Euroopa. Ometi erinesid mundrid. ees
kätt kaftan. olenedes mille ainult riigist, vaid ka väe
osast, -liigist ja allüksusest, just rõiva rohketc ajalise lt 
küllalt kiiresti muumvatc detailide poolest: kandidja 
kraed või nende puuduminc, kääniste laius. taskuklap
pidc kuju ja asetus, nööpaukude ja nööpidc arv, paigu
tus. suurus, kaunistus jpm. Seepärast on mõistetav, et 
nii laiaJdast küsimusteringi pole jõutud lõpuni läbi 
uurida: illevaated tuginevad üksiknäidetele (Euroopa 
armeede mundriajaloo kohtu vt. näi\. Förstcr 1978), 
peensustesse aga, mis teinekord etendavad väga olulist 
osa mundd valmistamise aja, koha ja kuuluvuse miW
ramisel, ei süüvi ammendavalt põhjulikumadki käsit
lused (vt. näit. Äberg 1976). 

Vene sõjaväe vannirõivastuse ajaloo uurimine hoo
gustus 19. s:uandi esimesel poolel. Selle võttis kokku 
ligi poolteist sajandit tagasi ilmunud A. Viskovatovi 
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nit 1720. aastani. Selle ajani muretseti mMdri pealis
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dematerjal ei olnud just alati soovitud värvi, sai kaftani 
kindlaksmääratud värvist rangelt kinni pidada vaid 
eliitväeosades. Hiljem käivitus Venemaa l juba oma ka
levitööstus, mis hakkas tootma armee jaoks tumcrohe
list kalevit. Semjonovski ihukaitseväepolgu tUImusiili: 
sinine värv säili s siis ainul t kanani krael (neoHoa 
1995. lk. 38, 41). 

Seega sobib mundriajaloo andmetel muuseumi origi
naalkafian oma värvi poolest kokku Semjonovski ihu
kaitseväepolgu vonnikafianiga Peeter Esimese ajal 
kuni 1720. aastani. 

Kuigi kaftani põhilõige ja selle peaaegu põlvini oJa
mv pikkus püsis Peetri ajal Vene regulaarannees ühe
sugusena, eristatakse varasemat, ·'ungari" kananit 
1702. aastal kasutusele võetud "prantsuse" kaftanist 
(neO tlOB 1995, lk. 36). Esimcst ilmeslasid hõbepaelast 
nööpaugud ja muud kaunistuscd. mis muuseumi origi
nnalil puuduvad. 

Tähelepanu äratab asjaolu, et kõik mundriuurijad 
kirjeldavad eeskätt PreobraZcnski ihukaitseväelase 
vormirõi vaslusl, nähes seda 18. sajandi esimesel kahel 
aastakümnel peaaegu muutumatuna isegi detailide 
osas, Semjonovski ihukaitseväe lase mundrit aga erista
takse tollest va id kaftani sinise viirvi järgi. Päris nii see 
siiski oll a ei S<1.anud. 

Vaade ldaval perioodil õmmeldi vom1i rõivas!usl par
tiide kaupa polkudes kohapeill (kamisooli ja kaftani 
ettenähtud kandmisaeg oli kolm aastat). Iga kord val
mistati esmaJt näidisrnunder kolmes, kaardiväes siiski 
valdavalt. nagu seda ka viimased andmed kinnitavad, 
kahes suuruses - pika- ja keskmisekasvulistele (MCTO
pi}l 1852, lk. 20 1, 209; neOl108 1995, lk. 37). Niüdi
sed tuli polgu staabi. vahel ka ts.lari enda poolt kinni
tada, enne kui rätsepad üle polgu kokku koguti. kui 
neid aga seal ei jätkunud, sõjakolleegiumi kaudu teis
test polkudest juw-de nõutati ja uusi rnundreid õmb
lema hakati (l1CTtopi~ 1852, lk . 20 I). Ilmselt eeldati 
alati ka mingeid muudatusi mundri valmistamisel , kui 
varasemate näidiste järgi uut mUl1dripaniid õnmlelda ei 
toblmud. 

Niisiis pidi iga uus mundripartii eelmisest ja teistes 
polkudes valmismtust mõnevõrra erinema. Seda asja
olu ei tohi silmist lasta, se lekteerides napist ja mõneti 
vastuolulisest mundriajaloo faktilisest materjalist välja 
iseloomulikku. mille järgi originaalesemete valmis
tamise ajaraamide ja nende kuuluvuse üle otsustada. 

Nagu juba öeldud, oli kõigi seniste uurimuste järgi 
Semjooovski ihukaitseväepolgus kaftani pealisriideks 
18. sajandi kahel alguskümnendi l sinist (vahel täpsus
rosega - rukkiliUesinine) värvi kalev. Voodriks kasu
tati punast värvi teataval jämedast pikast viliasi kootud 
kangast - vene k. kara=eja, ingl. k. kersey (HCTOPU! 
1852, lk. 203, 204). Kõik see on originaaliga vasta
vuses. 

Nii kanani kui kamisooli kaelusest kuni taskute sis
selõikejooneni eest nööbitavail hõlmaservadel oü eUe 
nähtud ühel pool 12-16 nööpauku ja teisel pool vastav 
arv nööpe (MCTOPU! 1852, lk. 204). Seejuures on and
meid, et ajapikku nende arv kahanes (nCOHOB 1995, 
lk. 37; 6eryHoBa 1988, Ik.29). Võrdluseks olgu nime-

tatud, et 1710. aastasse dateeritud Peeter Esimese kaf
tani I on neid II ja kamisoolil 13 ()J.eopeu 1986, lk. 
192). Vaadeldavasse ajaraamist usse mahuvad secga ka 
muuseumi originaalkaftan ja kamisool: kaftani bõlmal 
on 13 nööpauku, teist nööpidega hõlmaosa pole säiü
nud, kamisool i hõlmadel aga on 12 nööpauku ja nööpi. 

Kummalgi pool tagalõh.ikut oli kaftanil ette nähtud 
kolm või enam lahtilõikamata ilunööpauku (MCTOpl!
'leckoe on ll c3Hi e 1842, lk. 20, 21). Originaali I on neid 
kol m. 

Kaftan i ja kamisool i taskuklappide kuju pidanuks 
varasemate mundriaja loo uurijate järgi, kes loerosid A. 
Viskovatovi andmetele (I1CTopll 'leckoe onllcanie 
1842, lk. 2 1), olema al t viiesakmelille, klapi peal neli 
nööpauku. Viimased uuringud aga näitavad, et tasukla
pid oüd figuraaise kujugEl ja kolme nööpauguga 
(Jl eoHoB 1995, lk. 54-57). Figuraalsctcna on kujuta
tud laskuklappe ka A. Mensikovi vappi ilmestava kahe 
sõjamehe rõivai l, originaalkaftanil leiduvatele kõige 
sarnasemana niieb neid aga Peeter Esimese kaftanil 
aaslasI 1710 ()J.BOpel! 1986, lk. 182, 183, 192). Nii 
nagu Peetri kanani tasl..-uk lappidel on kolm vertikaalset 
lahti lõikamata nööpauku ja kummagi klapi all hälmal 
vastavalt kolm ilunööpi, nji on need ka vaadeldava! 
ori gi naalkaftanil, kuigi nööpe pole säil inud, küll aga 
jälg nende asukohast. 

Ka originaalkaflani käise läbilõikega tagasipööratltd 
kätinis vastas ettenähtule oma punase värvi ja 16 em 
laiuse poolest, jäädes lubatud kolme-nelja verssok.i (1 
verssok = 4,445 cm) piiresse (MCTopu'Ieckoe 01111-

clJuie 1842, lk. 20). Ainuke erinevus, mis oma tuntuse 
poolest ajastu määratlust kiili ei väära, pole aga senises 
vastavas kUjanduses kajastamist leidnud, on käise ja 
käänise seotllS originaali l: käise aHosas on lõhik, mis 
klilinise ülespööramisel kinniiUS piki käise lõhikul 
kolme nööbi ja 3,5 cm pikkuse käisega ristipidise 
nööpaugll abi l. 

Origimmlkafiani kuuluvust Semjonovski polgu 
mundrirõivaste hulka ei kõiguta seegi, et nööpaugud 
pidanuks olema õnuneldud justkui punase niidiga, nii 
nagu see oli eHe nähtud Prcobra'-enski polgus. Niisu
gune arvamus (Iiel)' lI on8 1988, lk . 24; nCOHOB 1995, 
Ik.37) pärineb ilmselt A.Viskovatovilt. kes ei näinud 
Preobrazellski ja Semjonovski polgu kaftanis muud 
erinevust. kui et esimene oli roheli st, teine sinist värvi 
(l1c-rop l'I'I eckoe onuc8Hic 1842, lk. 21, 42). Ometi 
äratab tiihelepanu, et Semjonovski polgu mWldrit 
kirjeldanud P.Kartsov osutab kaftani nööpaukude 
värvi mainimata õlarihma hoidva kaaruslõngast 
nööbitava paela värvile vasaku l õlal (originaalil 
puudub): erinevalt Preobrai:enski polgu punasest 
(1'Icrop lI ' lcckoe onHcaHie 1842, lk. 2 1) oli see 
Semjonovski omal sinine ( ItICTopi~ 1852, lk.204). 
Sinise niidiga on õmmeldud ka originaalkanani nööp
augud. 

Kaftani kaelakaarcs oli ette nährud algul vahetatav 
kitsas (poole verssoki laiune) kant (I1CTop'leckoe 
onHeaHie 1842, lk. 20; J.1 CTopiH 1852, lk. 203), hiljem 
mahakeerarod krae (neOtlOD 1842, lk. 38; 6el)'IIoBa 
1988, lk. 29). Muuseumi originaalil osutab kaodi või 

4 \ 
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Tähelepanu äratab asjaolu, et kõik mundriuurijad 
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vormirõi vaslusl, nähes seda 18. sajandi esimesel kahel 
aastakümnel peaaegu muutumatuna isegi detailide 
osas, Semjonovski ihukaitseväe lase mundrit aga erista
takse tollest va id kaftani sinise viirvi järgi. Päris nii see 
siiski oll a ei S<1.anud. 

Vaade ldaval perioodil õmmeldi vom1i rõivas!usl par
tiide kaupa polkudes kohapeill (kamisooli ja kaftani 
ettenähtud kandmisaeg oli kolm aastat). Iga kord val
mistati esmaJt näidisrnunder kolmes, kaardiväes siiski 
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olu ei tohi silmist lasta, se lekteerides napist ja mõneti 
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selõikejooneni eest nööbitavail hõlmaservadel oü eUe 
nähtud ühel pool 12-16 nööpauku ja teisel pool vastav 
arv nööpe (MCTOPU! 1852, lk. 204). Seejuures on and
meid, et ajapikku nende arv kahanes (nCOHOB 1995, 
lk. 37; 6eryHoBa 1988, Ik.29). Võrdluseks olgu nime-

tatud, et 1710. aastasse dateeritud Peeter Esimese kaf
tani I on neid II ja kamisoolil 13 ()J.eopeu 1986, lk. 
192). Vaadeldavasse ajaraamist usse mahuvad secga ka 
muuseumi originaalkaftan ja kamisool: kaftani bõlmal 
on 13 nööpauku, teist nööpidega hõlmaosa pole säiü
nud, kamisool i hõlmadel aga on 12 nööpauku ja nööpi. 

Kummalgi pool tagalõh.ikut oli kaftanil ette nähtud 
kolm või enam lahtilõikamata ilunööpauku (MCTOpl!
'leckoe on ll c3Hi e 1842, lk. 20, 21). Originaali I on neid 
kol m. 

Kaftan i ja kamisool i taskuklappide kuju pidanuks 
varasemate mundriaja loo uurijate järgi, kes loerosid A. 
Viskovatovi andmetele (I1CTopll 'leckoe onllcanie 
1842, lk. 2 1), olema al t viiesakmelille, klapi peal neli 
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(Jl eoHoB 1995, lk. 54-57). Figuraalsctcna on kujuta
tud laskuklappe ka A. Mensikovi vappi ilmestava kahe 
sõjamehe rõivai l, originaalkaftanil leiduvatele kõige 
sarnasemana niieb neid aga Peeter Esimese kaftanil 
aaslasI 1710 ()J.BOpel! 1986, lk. 182, 183, 192). Nii 
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ori gi naalkaftanil, kuigi nööpe pole säil inud, küll aga 
jälg nende asukohast. 

Ka originaalkaflani käise läbilõikega tagasipööratltd 
kätinis vastas ettenähtule oma punase värvi ja 16 em 
laiuse poolest, jäädes lubatud kolme-nelja verssok.i (1 
verssok = 4,445 cm) piiresse (MCTopu'Ieckoe 01111-

clJuie 1842, lk. 20). Ainuke erinevus, mis oma tuntuse 
poolest ajastu määratlust kiili ei väära, pole aga senises 
vastavas kUjanduses kajastamist leidnud, on käise ja 
käänise seotllS originaali l: käise aHosas on lõhik, mis 
klilinise ülespööramisel kinniiUS piki käise lõhikul 
kolme nööbi ja 3,5 cm pikkuse käisega ristipidise 
nööpaugll abi l. 

Origimmlkafiani kuuluvust Semjonovski polgu 
mundrirõivaste hulka ei kõiguta seegi, et nööpaugud 
pidanuks olema õnuneldud justkui punase niidiga, nii 
nagu see oli eHe nähtud Prcobra'-enski polgus. Niisu
gune arvamus (Iiel)' lI on8 1988, lk . 24; nCOHOB 1995, 
Ik.37) pärineb ilmselt A.Viskovatovilt. kes ei näinud 
Preobrazellski ja Semjonovski polgu kaftanis muud 
erinevust. kui et esimene oli roheli st, teine sinist värvi 
(l1c-rop l'I'I eckoe onuc8Hic 1842, lk. 21, 42). Ometi 
äratab tiihelepanu, et Semjonovski polgu mWldrit 
kirjeldanud P.Kartsov osutab kaftani nööpaukude 
värvi mainimata õlarihma hoidva kaaruslõngast 
nööbitava paela värvile vasaku l õlal (originaalil 
puudub): erinevalt Preobrai:enski polgu punasest 
(1'Icrop lI ' lcckoe onHcaHie 1842, lk. 2 1) oli see 
Semjonovski omal sinine ( ItICTopi~ 1852, lk.204). 
Sinise niidiga on õmmeldud ka originaalkanani nööp
augud. 

Kaftani kaelakaarcs oli ette nährud algul vahetatav 
kitsas (poole verssoki laiune) kant (I1CTop'leckoe 
onHeaHie 1842, lk. 20; J.1 CTopiH 1852, lk. 203), hiljem 
mahakeerarod krae (neOtlOD 1842, lk. 38; 6el)'IIoBa 
1988, lk. 29). Muuseumi originaalil osutab kaodi või 
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tõenäolisemalt krae varasemule olemasolule ülesharg
nenud parandatud kaelakaart ümbritsev 3,5 cm laiunc 
plcckimata viirg. Mundriajaloo uurijad on leidnud esi
mese teate krae olemasolu kohta kaardiväelase kaftanil 
aastast 1711 (JleoHoB 1995, lk. 38), mis ajast peale 
see aga tegelikult sõjamehe kaftani le õmmeldi, selle le 
esialgu vastus puudub. Juba nimetatud Peetri kafian 
aastast 1710 on küll kraega (,[I,Bopelll 986, lk. 192). 

Muuseumi originaalkamisool ja -kaftan kuuJuvad 
ühte ja samasse mundrikomplekti : mõlemad rõivaese
med sobivad kokku nii oma tegumoeit kui ka selle 
poolest, et kamisool Oll kananist 13 cm võrra lühem, 
just nii palju. nagu see P.Kartsovi väitel Semjonovski 
ihukaitseväepolgus ctte oli nähtud - kolm verssoki\ 
(HCTOpiS! 1852, lk. 204). Võrdluseks tolleaegse tava
pärase kummagi rõiva pikkuse vahe näiteks võib võtta 
ka Peeter Esimese rõivukomplekti aastast 1710, k \ IS 

kamisool on kaftani sl 14 cru lühem (llnopeu 1986, lk. 
192). Ühte ruundrikomplekti kuuluvana näitavad muu
seumi originaalkamisooli ja -kaftanit samuti nende tus
kuklappide figuraalne. esimesel pisut elegantsemalt 
väljajoonistuv, kuid ometi teisega sarnane kuju. Väi
kest erinevust kummagi rõiva taskuklappide "LljUS 
näeb ka Peetri rõivakomplektidel ()l,Bopel~ 1986, lk. 
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192). Mõlemal vaadeldaval originaalrõivaesemel kau
nistab tusk ukloppi kolm vertikaalset lahtilõikamatu 
nööpauku ja hõimaI selle all kolm nööpi . 

Et originaalkamisool nagu -kaftungi kuulus nimclt 
Semjollovski polgu ihukaitseväelasele, selle kasuks 
räägib asjaolu, eL kamisool on käistcra, vastates nõnda 
P.Kartsovi andmete l tolles polgus ettenähtule (l1CTO
piS! 1852,lk. 203), samal ajal kui PreobrureDski polgus 
kantaval kamisoolil olid käänisteta käised (MCTOplI
'Jeckoe onucauie 1842, lk. 22). Kuigi A.Viskovatovi 
väitel pidanuks karnisool olema punast värvi, ei olnud 
see Semjonovski polgus vaadeldaval perioodil sugugi 
kindlaks reegliks ( Ylc'l'opi~ 1852, lk. 204). Muusewni 
originaalkamisool on kollast viirvi. 

Kui originaalkanttni nööpidest pole ükski säilinud, 
siis kamisooli omad on kõik alles. Peetri-ajalc iseloo
mulikud on needki: ümmarguse koonuseJjse "Lljuga, 
puhitud, seesl õõnsad, k<UlIlaga metallnööbid (11cTO
plI'leckoe omlcuHie 1842, lk. 21,22; .Ykropi~ 1852, 
lk. 204 ). 

Mõlem.1t originaaleset komplekssc lt käsitledes tõsta
tub veel üks küsimus: missuguses auastmes või ametis 
sõjamehele mundriesemed "Llulusid? Ohvitseri omad, 
nagu muuseumi legend pajatab. need siiski olla ei S3a-

Kamisooli lõiked. 
Kaftani lõiked. 
Joonistanud L.Maar. 
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nud: kuldtress pidanuks siis äiiristama mitte ainult käi
se kääniseid, nagu Oll originaalil, vaid lisaks mõlema 
mundrieseme hõlmasid ja taskuklappe. Tegemist ei saa 
olla ka allohvitseri rõivastega, sest nll ohvitseri kui ka 
allohvitse!"i mWldril kasutatav tress pidanuks olema 
originaali ehtivast peaaegu poole laiem - nimelt pool 
verssokit. Sealjuures ei olnud allohvitseri mundrinöö
bid kullatud, nagu vaadeldaval originaaljl (IiICTOpH
LJ:eckoe onHcallie 1842, lk. 29,3 1 ,32; I1cTopi~ 1852, 
Ik.205,206). 

Kitsas tress kaunistanud küll sõjaväeorkestrantide, 
tollal munmarite ja oboemängijate kaftauit, kuid 
nagu varasemad aulorid on viiilnud, olnud see kol
mevärviline: valge-sinine-punane (l1cTopH'leckoe 
omlcaHie 1842, lk. 4 t ; MCTopiR 1852,lk.207). Arves
tades aga asjaolu, et Peeter Esimene, kes oli mängu
roodus mõnda aega ise trummari ülesandeid täitnud, 
pani sõjaväeorkestrite väljaarendamisele suurt rõhku 
(MaTseeB 1965, lk . 16-24), pidid muudatused, mi s 
mWldrite õmblemisel järk-jiirgult eHe võeti, miir
gatavad olema ka orkestrantide riietuses. Ja tõepoolest 
kinnitab seda ka mundriajaloo uurijate värske rakti
leid: nimelt näinud Peetri korraldus 1706. aastast ette 
trummari Immdri kaunistusena küll tagasi hoidlikwuat 
viilasI tressi. oboemängija munder aga pidanud hiil
gama see-eest mitmeti ~ kuldu·ess kauniSlamas kaOani 
õlaõmblustesse kinniluvaid "pooll • ."uid" ja ääristamas 
käise kääniseid, kullatud nööbid mundril ees (Jleolloa 
1995, lk. 39). Kuldtress ehib samamoodi ka muuseumi 
originaalkaftanit ja nööbid, mis on säi linud originaal
kamisoolil, on nllsamuti ülekullatud. 

Niisiis võib originaalide tegumoodi, omavahelisi 
proportsioone, kangamatcrjale ja nende värve, nööpe 
ja nende paigutust, kaunistuselemente ja nende tähen
dust arvestades seniste mundriajaloo uuringute põhjal 
väita, et muuseumi originaalkamisool ja -kanau on 
valmistahld Semjonovski ihukaitseväepolgu õmblejate 
poolt 18. sajandi esimese aastakümne lõpupoolel või 
teisel aastak ümneloma polgu oboemängijale. 

Originaalmundriesemete konserveerimine ja 
nende järgi koopiate valmistamine 

Konserveerimistööd teostas ja origiuaaJide koopiad 
valmistas EnniShIskoja "Kanut" tekstiilikonservaato!' 
Ruth Paas. 

Konserveerimine 
Esmane löö pärast originaalide seisundiga tutvumist 

nende korrastamiseloli rõivaste puhastamine. Selleks 
pesti nad kahel korral nõrgas villasnmpooni lahuses. 
Enne kamisooli puhastamist tuli nööbid eest ära hnru
tada, pärast endistele kohtadele tagasi õmmelda. Kõik 
katkenud ühendusõmblused purandali linase niidiga. 
järgides originaali õmbluspisteid. Rõivaste eheduse 
säilitamise huvides ei hakatud mingeid muid parandus
töid nende juures ette võtma. 

Koopia rõivllste va lmistam ine 
Koopiate valmistamine oli originaalide konserveeri

misest tunduvalt töömahukam ja keerulisem. Selleks 
tuli hankida ajaloolistele kangastele võimalikult sarna
sed riidematerjalid. Osa muretsetud knngastestja õmb
lusnütidest pidi õige tooni kättesaamiseks üle värvi
ma. Juurdelõikus toimus originaalidelt võetud lõigete 
järgi ja koopiarõivaste õmbemisel järgiti kõiki õmb
lustehnilisi võtteid, mida originaalmundriesemete val
mistamisel o li kasutatud. Mittesäilinud rõivaosade 
taastamisel koopiavariandi s sai rugineda analoogidele 
ja muodriajaloo andmetele. 

Koo P i a k a m i soo I i peali smaterjaliks kasutati 
Leedu päritoluga täisvillast kangast, mis oli algselt 
heledam, beei.ikas. Originaalrõivamaterjalidega vasta
vusse vümiseks värviti nii villane pealisriie kui ka 
linasest ja villasest kangast vooder ning linased õmb
lusniidid happeliste rüdevärvidega. 

Originanlrõiva järgi õmmeldi nööbipoolse hõlma sis
selõikcd kollase siidni idiga, kõik ülejäänud õmblused 
nagu nööpaugudki aga linase niidiga. 
Taskuklappide ja hõlma tugevdusmaterjaliks, mis ori

ginaalil oli tumehall , kasutati musta tugevat linast riiet. 
TasJ... .. lklappide lahtilõikatnata nööpaugud tehti ainult 
läbi kalevi. 

I'lõlina serva pandi nööpide kinnituse tugevduseks 
kalevi ja voOOri vahele, nagu originaalilgi, 0,5 em 
laiune naharibn, mis kaeli hõredama linasega. 

Koopiakamisoolil kasutati originaalnööpidega ühe
suumsi, oma heatasemelise toodanguga tuntud endises 
kombinaadis "Ars" valmistatud vasknööpe. Kuigi need 
originaalkamisooli omadest mõnevõrra erinevad, olles 
madalama kumerusega siledad nööbid, mõjuvad nad 
rõival visuaalselt originaali !"'-ullatud nööpide sarnaselt. 
Koo P i a k art a n i õmblemiseks hangitud kaJe

vikangad olid originaalile vastavais värvitoonides ega 
vajanud seetõttu ülevärvinlist. Voodriks valitud toimne 
viHane riie oli algselt valge. See värviti happelisle vi l
laviirvidega originaalile vastavas toonis punaseks. 

Kuldtress, mida kasutati koopiakaftani vRITuka kää
niste ääristamisel ja õlaõmblustesse kinnituvail "pool
kuudei", oli toodetud N Liidus oma vomlirõivaste tar
vis. Originaali I on säilinud ,õpoolkuu" ainult ühel õlal, 
koopiakaftanil õmilleldi see mundriajaloo uuringuist 
selgunud Peetri korralduse järgi mõlemale õlale. 

Taskuklappide, hõlma kiiljevoldistiku ja seljalõhiku 
tugevdus oli samasugusest linasest riidest nagu koopia
kamisoolilgi. 

Nööbipoolse hõlma ülemine osa, mis originaalil puu
dub, tehti kamisool i hõlma järgi. Nii nagu originaalil, 
õmmeldi ka koopiakafranii varrukate sisse(õiked ja 
külje läbilõiked sinise siidniidiga, ülejäänud ühendus
õmblused aga sinise linase niidiga. 

Valrukate voodri ülemine osa valmistati nagu origi
naalil linasest kangast, mida kasutati ka kamisooli 
voodriks, alumine osa punasest villasest riidest. 

Mõlema hõlma voodri alwnised osad pole originaalil 
küll siiilinud, aga kuna küljevohides voodri ja kalevi 
vahel kalevi külge traageldatud pleegitamata takuse li
nase kanga järgi võis otsustada, el selline tugevdus oli 
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algselt kogu hõlma esiosas kun.i selja küljeõmblusteni, 
siis pandi koopiale samas ulatuses hõre pleegitamata 
riie. 

Originaalkanani üleshargnenud ja parandatud kaela
kaare ning seda ÜDlbritsenud pleekllnata viiru järgi 
võib kiil i oletada, et kaftanil on algselt olnud krae, 
kuid teadmata, missugune see täpselt välja nägi, jäeti 
koopia samuti kraeta. 

Originaalkaftanil pole säilinud ühtegi nööpi. Mundri
ajaloo uuringuist on siiski tcada, et need krullisooli 
omadest reegl ina ei erinenud ja pidid antud juhul ole
ma samuti ülekuUatud. Väidetavalt olnud kamisooli 
nööbid üldjuhul kaftani omadest natuke väiksemad, 
kuid täpsemad andmed selle kohta puuduvad. Koopia
variandis valiti mõ lemale mundriesemele ühesuguscd 
ja übesuurused nööbid, lähtudes selleSl, et nööpaugud 
on mõlemal originaalrõivacscmel ühesuurused. 

Lõpetuseks 

Konserveerimistööde ja koopiate va lmistamise käi 
gus õpili Enni stuskojas "Kallut" nii origillaalide kui ka 
mundriajaloo andmete põhjal tundma Vene regulaar
armee ühe vanima el iitväeosa, Semjonovski ihukaitse
väepolgu 18. sajandi esimese aastakümne lõpupooieSI 
või teisest aastakümneSI päril obaemängija vormikami
sooli ja -kaftanit, ajajärgule omaseid õmblusmaterjale 
ning -tehnilisi võtteid . 1996. aasta sügi sel tagustati 
puhastatult ja edasist lagunemist pidurdavah konser
veeritud ori ginaalrõivaescmed Narva LiunamU\ISCU
mile. kelIe fondi s neid ajaloolastelc, eeskätt muidugi 
mUlldriajaloouurijarele nii olulisi harukordsel! vanu 
autentseid allikmaterjale säi litatakse. 

Muuseumi püsiekspositsiooni jaoks valmistattld ori
ginaalrõivastega ühesuured ja neid üksikasjalikult mal
kivad koopiad annavad visuaalselt terviklikuma tõc
pärase ettekujutuse ühte mundrikomplekti kuulunud 
riietusest, sest säilinud analoogsetele rõi vadel'ailidele 
ja mundriajaloo senistele uurimistulemus tele tuginedes 
valmiSlati koopiakananile ka originaalil mittestlUinud 
detailid, jättes vaid täpsuslavate andmete puudumisel 
sellele eeldatava krae lisamata. Pleekinud originaali
dega võrreldes on koopiarõivaste kirkam värvigamma 
algsele samasem. 

Enne koopiarõivaste muuseumile iileandmist ekspo
neerid neid "KanUli " väljapanehIle hulgas 1996. aasia 
hilissügisel Riias toimunud näitus-konverentsil "Res
taureeritud kunst Bajtikumis", mille kataloogis (Cata
logue 1996, lk. 1-7, 1-21, 1-22) anti ka lühiülevaade 
originaalmundriesemete konserveerimisesl ja koopia
rõivaste valmistamisest. 

KasutatIId kirjandus 

Catalogue 4th Exhibition of Baltic States ReSlores ' works. 
Riga. 1996. 

Förster. G., Müller, P., Müller, R. Uniform eW'opäischer 
Almeen. (Berlin, 19781. 

Vennet, J. Sõjakunsti ajalugu. Esimene osa. Sõjal.:unsti 
areng vanade klassikarahvaste ajajärgust Napoleoni ajajärgu 
lõpuni. Tallinn, 1939. 
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Aberg, 1\., GÖl1lnsson. G. Karoliner. [1976] . 
6el)'Ho8a A. , KOC~IOIIIIlIckHi1 n. Boemlblii kOCT10M 

ne-rpOlJekHX 8peMell. "COBeTekHii MY3eii" 1988, Hp. 3. 
BaClInbC8 A., Koe~1Omlll ekll ii n., n epe.Acpuii B. Pyc

ckilli BoellHblü MYH.D.llp: 'ITO ckpbmaeTcj[ 3a ltCTlUllofO? 
"CoBCTekuii MYJe~" 1985, Hp. 4. 

,ll,Bopeu MeHluukosa. XYAOJKeCTaeHHaJI kym.rypa 
:moxll . HeTOp tlj[ II mOJl.H. ApxllTekTypHaj[ xpoHllka 
na~ulTIlHka. Moekaa, 1986. 

I1cTopu'leckoe olllleauie OJle-AOU>I \I Boopy:..:eHi.ll 
poeciilekux BoilekD. eOCTUMeHHoe no BblCO'lailweMY 
IIOBCJl~HifO. 4acrb STOpa)!. CaHklnercp6ypn., 1842. 

HeTopiR J1 efi6· r aap.ni ll CCMcflOsckaro (lonka. 1683-
1854. CoeTaa flm Jl eliõ'h-r8ap,l:!;i1l CeMcHOBekaro nonka 
wTa6Cl.-kanIlTaHl> KapuoBl>. CaHkTneTcp6yplh , 1852. 

KoeMoJIIlHekllii n. OT AYCTepIlIIua !lO TIIJlb3urA. 
"CoBCTckulI MYJeii" 1989, Hp. 3. 

JleoHos 0., VnbRHoll H. PerynJlpH aR nexaTa 1692-
1801. Mockau, [995. 
MaTSCCII B. Pyeeku ii HoeHHLlil opkeCTp. KpaTkuii 

o'lepk. Moekaa , 1965. 

Summary 

The "nifarm CO(II ond waislcoar ore replicas of IlIe 
origiImis II/GI belong 10 Ihe Narva Cil)' Museum. The 
IIni/orlll W(lS made (I( the order of rhe muselllll as Ihe 
eondilion of Ihe original did not allow il to be di~pla)'ed al 
the pemumellf exhibilion 

The origillall/lli/orm cOlISists of two llieees - Ihe caflall 
(coat) Olid Ibe waislcoal. The woollen elolh liias lilled with 
Iwil/ed fnbric (Ind /inell clolh. BOlh ilems are hnndsellll/. 
SlIIdies on /he uni/orlll elolhe.~ led 10 Ihe conelm'ion Ihallhe 
cu/, pnckel flops, bUt/onhole.v, mllllber and place of buI/OI/S, 
,he eOllI 's eal/al' etc. correspomfed 10 the Rus.<õian army 
IIIli/orm. The blue of ,he eoat illdicales rllOl il was the COlIt 

of Ihe Sem)'ollovsk Regimenr GI/ard before 1720 -.vllen Ihe 
ulli/orms bccnme green. Golden gallooll Oll Ihe slee~'ec"jJs 
SJIOWS Ihallhe liniform eOlllll nat have be/ol/ged 10 li private 
soldier. The lack of gallooll on the culf of Iile caol and Ihe 
lI'aislcol1l indicales Ihol t"ey c(.mld nai have be/ol/gell to an 
officer's IIni/orm. The "crescenls" decoraled wilh goldell 
ga/looll lii the sholllder-sealll~' and gilded butlons indelifjl 
(//1 army nboe player (aeeording 10 the 1706 order of Peler 
I. Ilte iIIsigilia correspolid). 

eOl/dilioll 

The ariginal lilli/arm lI'as dirlY. 1I'0m, faded Olid 
nlst.<õpottcd. The elolJJ ond lining hoth had beell palched in 
places. Ihere 11'0$ also lIIorhdamage. Some dClails of IlIe 
elo/hes al/d Iheir decomtions were missing. 

The odginol ulliforlllwas cleolled OI/d adjllsted J'O Ihal ir 
e01l1d be kepi in theflllltlf oflhe lill/Sell/II . 

I'tlnkillg t/te replicn 

Pallems were clIl according 10 Ihe origillal, \Voolien Olid 
/inell elotll Olid Iwil/ed \Vaal were /Ised. Acidic woold)'e~' 
ga~'e the proper shode. At halld-sewing Ihe different slilclles 
oflhe originolll'ere failltjuJ/y observed. 

The objekls lI'ere reslored and Ihe /'epliea.r made by lexlile
conserve,. RlIlh PtlOS. 

algselt kogu hõlma esiosas kun.i selja küljeõmblusteni, 
siis pandi koopiale samas ulatuses hõre pleegitamata 
riie. 

Originaalkanani üleshargnenud ja parandatud kaela
kaare ning seda ÜDlbritsenud pleekllnata viiru järgi 
võib kiil i oletada, et kaftanil on algselt olnud krae, 
kuid teadmata, missugune see täpselt välja nägi, jäeti 
koopia samuti kraeta. 

Originaalkaftanil pole säilinud ühtegi nööpi. Mundri
ajaloo uuringuist on siiski tcada, et need krullisooli 
omadest reegl ina ei erinenud ja pidid antud juhul ole
ma samuti ülekuUatud. Väidetavalt olnud kamisooli 
nööbid üldjuhul kaftani omadest natuke väiksemad, 
kuid täpsemad andmed selle kohta puuduvad. Koopia
variandis valiti mõ lemale mundriesemele ühesuguscd 
ja übesuurused nööbid, lähtudes selleSl, et nööpaugud 
on mõlemal originaalrõivacscmel ühesuurused. 

Lõpetuseks 

Konserveerimistööde ja koopiate va lmistamise käi 
gus õpili Enni stuskojas "Kallut" nii origillaalide kui ka 
mundriajaloo andmete põhjal tundma Vene regulaar
armee ühe vanima el iitväeosa, Semjonovski ihukaitse
väepolgu 18. sajandi esimese aastakümne lõpupooieSI 
või teisest aastakümneSI päril obaemängija vormikami
sooli ja -kaftanit, ajajärgule omaseid õmblusmaterjale 
ning -tehnilisi võtteid . 1996. aasta sügi sel tagustati 
puhastatult ja edasist lagunemist pidurdavah konser
veeritud ori ginaalrõivaescmed Narva LiunamU\ISCU
mile. kelIe fondi s neid ajaloolastelc, eeskätt muidugi 
mUlldriajaloouurijarele nii olulisi harukordsel! vanu 
autentseid allikmaterjale säi litatakse. 

Muuseumi püsiekspositsiooni jaoks valmistattld ori
ginaalrõivastega ühesuured ja neid üksikasjalikult mal
kivad koopiad annavad visuaalselt terviklikuma tõc
pärase ettekujutuse ühte mundrikomplekti kuulunud 
riietusest, sest säilinud analoogsetele rõi vadel'ailidele 
ja mundriajaloo senistele uurimistulemus tele tuginedes 
valmiSlati koopiakananile ka originaalil mittestlUinud 
detailid, jättes vaid täpsuslavate andmete puudumisel 
sellele eeldatava krae lisamata. Pleekinud originaali
dega võrreldes on koopiarõivaste kirkam värvigamma 
algsele samasem. 

Enne koopiarõivaste muuseumile iileandmist ekspo
neerid neid "KanUli " väljapanehIle hulgas 1996. aasia 
hilissügisel Riias toimunud näitus-konverentsil "Res
taureeritud kunst Bajtikumis", mille kataloogis (Cata
logue 1996, lk. 1-7, 1-21, 1-22) anti ka lühiülevaade 
originaalmundriesemete konserveerimisesl ja koopia
rõivaste valmistamisest. 

KasutatIId kirjandus 

Catalogue 4th Exhibition of Baltic States ReSlores ' works. 
Riga. 1996. 

Förster. G., Müller, P., Müller, R. Uniform eW'opäischer 
Almeen. (Berlin, 19781. 

Vennet, J. Sõjakunsti ajalugu. Esimene osa. Sõjal.:unsti 
areng vanade klassikarahvaste ajajärgust Napoleoni ajajärgu 
lõpuni. Tallinn, 1939. 

44 

Aberg, 1\., GÖl1lnsson. G. Karoliner. [1976] . 
6el)'Ho8a A. , KOC~IOIIIIlIckHi1 n. Boemlblii kOCT10M 

ne-rpOlJekHX 8peMell. "COBeTekHii MY3eii" 1988, Hp. 3. 
BaClInbC8 A., Koe~1Omlll ekll ii n., n epe.Acpuii B. Pyc

ckilli BoellHblü MYH.D.llp: 'ITO ckpbmaeTcj[ 3a ltCTlUllofO? 
"CoBCTekuii MYJe~" 1985, Hp. 4. 

,ll,Bopeu MeHluukosa. XYAOJKeCTaeHHaJI kym.rypa 
:moxll . HeTOp tlj[ II mOJl.H. ApxllTekTypHaj[ xpoHllka 
na~ulTIlHka. Moekaa, 1986. 

I1cTopu'leckoe olllleauie OJle-AOU>I \I Boopy:..:eHi.ll 
poeciilekux BoilekD. eOCTUMeHHoe no BblCO'lailweMY 
IIOBCJl~HifO. 4acrb STOpa)!. CaHklnercp6ypn., 1842. 

HeTopiR J1 efi6· r aap.ni ll CCMcflOsckaro (lonka. 1683-
1854. CoeTaa flm Jl eliõ'h-r8ap,l:!;i1l CeMcHOBekaro nonka 
wTa6Cl.-kanIlTaHl> KapuoBl>. CaHkTneTcp6yplh , 1852. 

KoeMoJIIlHekllii n. OT AYCTepIlIIua !lO TIIJlb3urA. 
"CoBCTckulI MYJeii" 1989, Hp. 3. 

JleoHos 0., VnbRHoll H. PerynJlpH aR nexaTa 1692-
1801. Mockau, [995. 
MaTSCCII B. Pyeeku ii HoeHHLlil opkeCTp. KpaTkuii 

o'lepk. Moekaa , 1965. 

Summary 

The "nifarm CO(II ond waislcoar ore replicas of IlIe 
origiImis II/GI belong 10 Ihe Narva Cil)' Museum. The 
IIni/orlll W(lS made (I( the order of rhe muselllll as Ihe 
eondilion of Ihe original did not allow il to be di~pla)'ed al 
the pemumellf exhibilion 

The origillall/lli/orm cOlISists of two llieees - Ihe caflall 
(coat) Olid Ibe waislcoal. The woollen elolh liias lilled with 
Iwil/ed fnbric (Ind /inell clolh. BOlh ilems are hnndsellll/. 
SlIIdies on /he uni/orlll elolhe.~ led 10 Ihe conelm'ion Ihallhe 
cu/, pnckel flops, bUt/onhole.v, mllllber and place of buI/OI/S, 
,he eOllI 's eal/al' etc. correspomfed 10 the Rus.<õian army 
IIIli/orm. The blue of ,he eoat illdicales rllOl il was the COlIt 

of Ihe Sem)'ollovsk Regimenr GI/ard before 1720 -.vllen Ihe 
ulli/orms bccnme green. Golden gallooll Oll Ihe slee~'ec"jJs 
SJIOWS Ihallhe liniform eOlllll nat have be/ol/ged 10 li private 
soldier. The lack of gallooll on the culf of Iile caol and Ihe 
lI'aislcol1l indicales Ihol t"ey c(.mld nai have be/ol/gell to an 
officer's IIni/orm. The "crescenls" decoraled wilh goldell 
ga/looll lii the sholllder-sealll~' and gilded butlons indelifjl 
(//1 army nboe player (aeeording 10 the 1706 order of Peler 
I. Ilte iIIsigilia correspolid). 

eOl/dilioll 

The ariginal lilli/arm lI'as dirlY. 1I'0m, faded Olid 
nlst.<õpottcd. The elolJJ ond lining hoth had beell palched in 
places. Ihere 11'0$ also lIIorhdamage. Some dClails of IlIe 
elo/hes al/d Iheir decomtions were missing. 

The odginol ulliforlllwas cleolled OI/d adjllsted J'O Ihal ir 
e01l1d be kepi in theflllltlf oflhe lill/Sell/II . 

I'tlnkillg t/te replicn 

Pallems were clIl according 10 Ihe origillal, \Voolien Olid 
/inell elotll Olid Iwil/ed \Vaal were /Ised. Acidic woold)'e~' 
ga~'e the proper shode. At halld-sewing Ihe different slilclles 
oflhe originolll'ere failltjuJ/y observed. 

The objekls lI'ere reslored and Ihe /'epliea.r made by lexlile
conserve,. RlIlh PtlOS. 



Kahe votiivlaeva restaureerimisest 
Kriste Sibul 
Ennistuskoda "Kanut" 
keemik -konservaator 

1994. aasta sügisel võttis Rootsi Kuningriigi Saat
kond ühendust Enn istuskajaga "Kanu!" voliivlaeva 
restaureerimise alustamiseks. Rootsi Meresõiduamet 
valis välja kaks votiivlaeva: 

objekt: votiivlaev "Maria Christina", 1747; 
omanik: Rootsi Mihkli kirik, Tallinn; 
asukoht: Tallinna Linnamuusewn; 

li objekt: vmiivlaev, 1920(?); 
omanik: Leesi kirik. 

Seisundist 

Mõlema mudeli seisund oli suhteliselt samane: 
• puitdetailid katkiscd või puudu; 
• purjed katkised või määrdunud; 
• iaglastus sõna otseses mõttes sassis (Leesi laev) 

ning konastatumate osade orig inaalsus kaheldav; 
• konstruktsioonis kasumtud metallosad korrodeeru

nud. 

Konservcerimisest 

Tööde ettevalmistav osa 
Konserveerimistööde a lustamiseks oli kõigepealt 

vaja tutvuda kirjandusega laevaehit uses!, alles seejärel 
võis asuda tööprolsessi enda juurde. Nagu konser
veerimise juures ikka, võttis enamuse ajast detailide 
(purjed. mastid jne.) nummerdanlllle, dokumenteerinl
ine, taglashlscs vajalike sõlmede jäl,iendamine. 

Konscrveerimisprotsessi koostisosad 
• Polükroomse laevakere ning puitdetailide puhas

taminc; 
• laevakere parandused; 
• purjede konserveerimine, S.l. purjede peseminc, 

nende ääriste uuesti õmblemine. "Maria Christina" 
puhul kOlTodeerunud metallosade (purjede tugev
dustraadid) eemaldamine ja asendamine; 

• metallosade konserveerimine, S.1. korrodeerunud 
osade puhastamine ja inhibeerimine. Leesi laeva 
puhul ümbritsevas keskkonnas vastupidamatu me
talli asendamine ; 

• taglastuse uuendamine. See oli ilmselt üks ras
kemaid töid antud objektide juures, sest "Kanuti" 
konservaatoritel puudus täiesti selleahme kogemus. 
Kuna aga li saks kahe mudeli restaureerimisele 

valmistati "Maria Christinast" koopia, siis ainult 
tänu koostööle mudelimeister Juri Zurbaga sai 
võimalikuks tõepärase taglastuse paigaldamine. 

Konserveeritud votiivlaeva "Maria Christinaga" on 
nüüd võimalik tutvuda Kiek in de Kökis (koopia
mudeli asukohaks kuni Mihkli kiriku korrastustööde 
lõpW1i on Rootsi saatkond) ja Leesi laevaga tema 
endisel asukohal kiril ... .-u s, kus tema ülesandeks on 
kaitsta kõiki merel viibijaid . 

Leesi votiivlacv enne restaureerimist (purjed eemaldatud). 
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Summary 

In the Ulltllll/II of 1994, rlle Embassy of Sweden 10 &tonia 
cOllfaeled the Conservalion eel1fre Kamlf ab01If reslorations 
of a vorive ship. After Ihat the Swedish Board of Navigation 
chose rwo vOIive ship made/s 10 bc re:;lored: 

I Ihe volive ship Maria Christina. 1747: 
owned by the Swedish Sl. Miehae/'~· Clwrch in TallinII, 
Jocaled in the Tallinn Towll Nlusellln. 

2. volive ship owned by Ihe Leesi Church, made iil 1920 (?). 

COIldi/iOlI 

Bolh models were mare -or-less in the same condition: 
• some woodell de/ails broken OI' missing 
• sails ragged OI' filth)' 
• rigging totally messed up (slup fi'olll Leesi ) , wIJereas 

Ihe parts Ihat seemed 10 bc in place, might 1101 have 
heen authelllie 

• metal parIs of the COllslruction corroded 

Cmlsen'alion 

PreparaliOIl for /lIe work 
Firsl of all it wos essel1liallo read up oboul ship-building 

al/d only after that the eal/servaliall itself cuuld s/art. The 
mo:;t timeconswning was numbering Ihe detaiis, making IlIe 
documenl~· and O/SO making replicas of eer/ai" paris in Ihe 
riggil/g. 

S toges of eOl/senlnlioll 
• cleaning the ",oodell pans of the po!ycllrome liilIIs 
• ,.epairing rIIe hl/l/s 
• consavillg. i.e. woshing the :;ail:; (Ind hennlling their 

edges ollew in case of the Maria Christina corroded 
!newl parIs (i.e. the wires thal reinjoref!(lllIe mi/s) were 
removed and rep/aeed. 

• meral details wcrc cQmerved, i.e. the corroded parts 
were elem/ed al/d treated with inhibiters./n ease of the 
Leesi ship meta! parts hod ro be replaeed 0:; they eollld 
not withstand the injluenees of rhe preselU enviromnelli 

• the rigging was renewed. This was one of the most 
ditticulr tasks illthe whole eummi~·sion as the cOllservers 
of the COII:;erl'arion eel/rre Kallilt did not have ony 
prcvious experience in this kind of work Rigging the 
madeis \)las possib/e only Ihonh ta the know-how and 
co-operatiol1 of model-maslcr Juri ZlII"ba. who a/~·o 

w;sisted il/ making a replica o/the Maria Chrislinä. 

The eomen'ed votive ship Maria Christina con n01\l be 
seen in rhe tower-mllseum Kiek in de Kdk nle replica is 
bäng kepI inllle Emba:;sy of Sweden /ln/il/he restoratiO/l Dj 
St. Michael 's elll/reh is compleled. The Leesi ship is bad 
at her former place iII the church. where ,I·he is .wpposed to 
wa/ch over everyhady our at sea. 
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Votiivlaev "jWario Chri:;lina" enne re.l"taureerimist. 

il \ . 

Leesi votiiv{aev peale reslaureerimis/. 
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Tallinna Toomkiriku altar 
Henno Tigane 
ElUlistuskoda "KanutH 

maalikonservaator 

1996. aastal möödus 300 aastat Tallinna Toomkiriku 
altari valmimisest Eesti ühe mainekama puunikerdaja 
Christian Ackermanni (sum.17 10. a.) töökojas koos
töös teise nimeka Tallinna meistri, maalija Ernst 
Wilhelm Londieeriga (1655- 1697). Altar telliti 
Eestimaa kindrallruberneri AxeJ Julius De la Gardie 
(1637-1710) eestvõttel pärast 1684. aasIa Toompea 
hiidtulckahju, kus hävis ka kogu Toornkirilm sisustus. 

Suurim uuendamistöö altari juures võeti ette pea 200 
aastat hiljem, täpsemalt 1866. aastal , arhitekt Otto Pius 
lIippiuse (1826-1883) projekti alusel, mille käigus 
barokkaltar muutus tunduvalt klassitsistlikwnaks. 
Retaabli põhikorruselt asendati Püha õhtusöömaaega 

kujumy E.W.Londiccr' j maal Franz Karl Eduard von 
Gebhardl'j ( 1838-1925) kompositsiooniga "Kristus 
ristil" ja famberquinil asunud Kristuse ristilöömise 
stseen kullatud Jehoova Päikest kujutava päikese
kettaga. Baldahhiini tahvIiI olnud Rootsi kuninga Karl 
XI initsiaal id asendusid algust ja lõppu sümboliseeriva 
tähekombinatsiooniga "A Q". 

" r ~ 

Retaabli ülakorrus. 

Tallinna Toomkiriku altar (Chr, Ackcmlann, 1696). 

.. 
'. 

, \\ 
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Tõenäoliselt muutusid ka altari proportsioonid. 
Esialgnc mustale ja kul lale rajatud värvikomposit
sioon ning selles natumaltooni lised figuurid ja pärjad 
asendusid mustale ning pärlhall ile ehitatud värvi
lahenduscga ja k-ul laga pärjatud dominentidega. 

EELK PiiskopUku Toornkoguduse tellimisel konser
veetiti ja puhastati altar Ennistuskoja "Kanut" konser
vaatariIe poo lt 1996. aasta suvckuudel. Tööd 
sisaldasid krundi, välv ikihtide ju ku llatise kinnilami sl 
koos nõrgenenud konsrukliivosade korrasmmisega. 
Allar puhaSlati kogu ulatuses lahtiscst acgade jooksul 
tsementecrunud tolmust ja nõest ning krunditi ja 
toneetiti varingualad värvikihis. 

Töödc alguseks oli altar suhteliselt heas korras, kui 
välja nrva\<l konstmktsioonide mõningast nõrge
ncmist ning paksu tolmu j:1 nõe kihti kõig il altari 

Ualdahhiini kartuss. 

osadel, eriti altari ülemise korrusc osas. Ka kull atise 
kahjustuscd irrete näol ja viirvikihi lagunemine olid 
just altari ülaosas kõige tuntavamad. 

Konservcerimiskontscptsioon niigi ette minimaalse 
sekkumise retaabU kaUeki htide struktuuri, millest 
peeti ka kirmi. 

Värvikihi kinnitamisel tchti proovid sünteetilistelc 
liimainctcleACRONALja PARALOID 872. Esimest 
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DeHli! inglifiguurist baldahhiinil cnne konserveerimist. 

ka koos PVAga (polüviniiülatsetaat). Nimctatud kom
positsioonid aga tulemusi ei andnud. Konserveerimis· 
tööd viidi läbi jäneseliimi vesilahusega, mis kind
lustas piisava nakkumise. 

Puhastuscl kasutati nH mehaanilisI puhastust pints
lile ja lohnuimeja abil kui ka pinnapuhastust lärpen
lini ja piirituse segulahusega. Kuna ahar oli esiküljell 
osaliseh kaetud tuhmunud Lling tumenenud lakikihiga, 
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puhastali seda tärpentini , piirituse ja tsellosoivi lahu
sega, kasutades paksendina KMT-d. 

Samas kontrolliti koos konserveerimistöödega ka 
mõningaid ahari varasema pollikroomse lahenduse 
aspekte. Nimelt on altar suhteliselt hästi dokumen
leeritud ning teada oli, et algne värvilahendus oli 
ehitatud peamiselt kullatisele ning mustale lakk
värvil e, figuurid ja pärjad olid aga naturaaltooni
lised. 

Altaril tehtud analüüsid kinnitasid juba dokumen
taaLmate~j al idest teadaolevat ja täpsustasid mõningal 
määral 1866. aastal teostatud renoveerimistööde 
mabte, näiteks uued putopead baldahhiinil. 

Avanes võimalus täpsustada ka seniseid vastukäi
vaid arvamusi uue, E. von Gebhardt'i "Kristus ristil" 
valmimise aega altarilnaali tagaküljeloleva autori 
signatuuri alusel: «Eduard von Gebhardt 8. Junii 1866 
DlisselDorf" . 

E. von Gebbardti maalil täheldali peale üldise mus
[lunise ka mingist varasemast peri oodist pärinevaid, 
tänaseks tumenenud paranduslaike. Maal vajaks kind
lasti samuti konserveerimist, kuid jäeti seekord puutu
mata. 

Omamoodi üllatuseks buunes altari kohal flankee
rivast Salvatorist paremal palves põlvitav Maarja, 
kelleks ei osutunud miUe Neitsi Maarja, nagu võis 
oletada, vaid hoopis Maarja Magdaleena, mis muutis 

p, 

e 

D 

A 

Mikrolihvide paigutusskeem Maarja Magdaleena\. 

A 

~"" "-' 

Mamja Magdaleena. 

I-valge liimikmnt, krii! 
2-punane booius 
3-valge 
4-kattekiht 

B.e 

D 

.. 

:",,-, ,_ .• , .' ,s.' •. , .~2L 

I-valge liimikrunl 
2-punane booius 
3-kullalis 
4-lall 
5-valge 
6-kauckihl 

I-valge liimikrunl 
2-ihuloon (punase pigmcndi 

tükid) 
Hall 
4-valgc 
S-kattckiht 

Skeemi koostanudjajoonistanud Kriste Sihu!. 
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pisut ka senist arusaama altari usulis-filosoo fili sest 
programmist. 

Lõplikult valmis altar 3. augustiks 1996. aastal ja 
õnnistati ka samal k-uul uuesti sisse. Järge jäid ootama 
nii altarimaal kui kiriku kantsel , mis korrastatakse 
tõenäoliselt lähitul evikus. 

Kirjandus 

E.v.Nottbcck & W.Ncuruann. Geschichte und Kunst
denkmäler der Stadl RevaL Zweiter Band. Die Kunstdenk
mäler der Stadl Reval, 1904. Ik.42--43. 

Stcn Karling. I-Iolzsclmilzcrci und Tischlcrkunst der 
Renaissance und des Darocks in Estiand. Dorpat, 1943, lk . 
299 jj. 

V.Vaga. Eesti kunst. Tartu, 1946, lk.55. 
M.l..umistc. Objekti pass nr.157, lOim. 4-16/40, VT kd., 

obj. 200, lisa 6. Muuseumide ja Kultuurimälestiste 
Teaduslik Metoodilisc Nõukogu arhi iv Muinsuskaitse 
Inspektuuris. 

T.-M.KrcclII. Peatükk buklelis "Tallinna Toomkiriku 
altar" , Tallinn. 1996. 

Summary 

1111996 lllree IlImdred years had passedjroll/ the dale whell 
oI/e oflhe besl-knolVlI \Voodearvers iII E~tonia. Christian 
Adermwm (died iII /7/0) logether wilh masler-painter 

Vana Toomas ekspertiisis 
Henno Tigane 
Ennistuskoda "Kanut" 
ekspert 

12. novembri l 1996 . aastal Slsenes Ennistuskotta 
''Kanut'' üllatav külaline - kõigile tallinlastele ja 
Tallinna külaliste le tuttav sõj asulane Vana Toomas. 
Tallinna Raekoja kaaskirjasl võis lugeda, et problee
miks oli Raekoja tuulelipu välispinna omaaegse 
kuldamise ulatus. 

Et sõjasulane kunagi kullatud oli, Oll järeidatud 
arhiiviallikatest, kus Oll kirjas, et 1530. aastal mak sti 
kellelegi "maler Joachimile" Raekoja torni tippu 
kinnitatud vaskplekist "lllulelippu hoidva sõjasulase 
kliIdamise eest 7 marka ning veel 9 marka kulla 
muretsemiseks". 

Ekspert seisis ülikeeruka küsimuse ees, sest 
We 450. aasta vihmas ja tuules seisnud, talvekülmas 
pakatunud ning suvekuum uses koprunud auväärne 
linnavalvur oli nende aastate jooksul tugevasti 
kOlTodeerunud, Tuu lelippu on iga nelja-viie aasta
kümne järel uuesti korrastatud ja korduvall üle 
patmeeritud , Viimane aga toob endaga kaasa vara
sema, loomuliku paatina hävimise. 

50 

Ernst Wilhelm Londieer (1655- 1697) comp/eted the altar of 
the TallinII Dome Church. The allar lIad heen 
commissiOlled by the Governor General of E~/Ollia, Axel 
Ju/iu.s De la Gardie (1637- 1710) after the Great Fire of 
Toompea in /684 thuI destruyed the whole inlerior of the 
ellurch 

Conservation in the SllTIlmel' montllS of /996 inc/uded 
fixing of the priming, paint fayers and gilding as weIl as 
repairing the \Veok pariS of the comtrlletioll. The a/tt'.lr ",as 
c/eal/sed of/uose and cemellled dl/st and saat. priming wu.s 
applied and emmbled places iil IlIe pai'" fayer were tOlled 
up. 

While eOllSe/'l'ation \Vas in progress, ,Wllle ospects of the 
pu/ydJrome finish \Vere illSpecled. The altar "a~' been 
mfficiently recorded and it wus known thal the il/icilial 
coloZ/ring wos based on gilding and black varni.rh, whereas 
rhe figllTes and wrea/hs were in null/rai lane.\". /11 /866 the 
relab/e wm· renovaled aecarding fo Ihe design ofOuo Pill.l· 
Hippius (/826-/883) and il was obvio/lsly Ilta! lime whell 
IlIe allar got its preselii grayand black c%uring Ihal is 
surrounded by a !rallling gilded \Vreall!. 

The probes rakcn !rom IlIe altar conjirmed the alreody 
fall/iliar faet .l· and specified the exlent of Ihe 1866 
"el/Ova/ivns; for examp/e, the pulto heads on the 
lamberql/in were real/y lIewer. A much bigger surprise, 
however, \Yus lhe jigure of Imeeliilg Mary righl of Ihe 
Safvarol' (Saviow) Jt (/Imed OUl/O bc Mmy Magda/en and 
Ihis discovery eh{lIIged the philosophical-re/igiolls concepl 
of the al/ar, 

Vana Toomas eeslvaate.<; (TLM), 

pisut ka senist arusaama altari usulis-filosoo fili sest 
programmist. 
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Probleemi paremaks lahendamiseks kutsuti kokku 
ekspertnõukogu, milles osalesid TaUinoa raekoja poolt 
uurijana tuntud arhitekt T.Böckler ning ajaloolane 
J.Kuuskemaa. VÜInatinimetatutelt saadi hulgaliselt 
väältuslikku teavet Vana Tooma sen ise käekäigu 
kohta. 

Saime teada, et aastatel 1401- 1404 sai Tallinna 
raekoda endale tomi, mille kiivrit 1483. aastal 
kapitaalseit remonditi, kattes selle vaskplekiga. Tomi 
tuule lipp kullati 

Umbes 1502. aastal kaeti tomikiiver tinaplaalidega. 
Sama kattematerjal jäi kasutusele ka edaspidi . Järje
kordse kiivri remondi käigus 1530. aastal kinnitati 
arvatavalt torni tippu "luulelippu hoidva sõjasulase" 
vaskplekist figuur, millisest ajast võibki alustada Vana 
Tooma ajalugu. 

Järgnevatel perioodidel remonditi tomikiivrit veel 
aastatel 1627128, 1730/32, 1781 ja 1840. Kas ka süs 
sõjasuJast korrastati, pole dokumentaalseit tõestatud . 
Alles 1895/96. aasta tornikiivri remondi käigust 
on teada asjaolu, et Vana Toomas paigaldati endisele 
kohale tomikiivril 19. juuli I 1 895(6).aastal. 

1944. aasta Tallinna pommitamisel kukk-us Vana 
Toomas tomikiivrih alla. Umbes 1952. aastal ta 
remonditi. Põhjalikud konserveellmis-restaureerimis
tööd võeti metallirestauraatorite Cornelius Tamme ja 
Jaan Märssi poolt ctte 1976. aastal. Nimetatud tööde 
dokumentatsioon näitab, et Vana Toomas võeti 
osadeks lahti ning tema seisundile tehti põhjalik 
ekspertiis. Märgiti ära ka varascmate kuldamiste jäljed. 
Polükroomiat figuuri I ei täheldatud. Küll on aruandes 
milrgitud osade väljavahetamist erinevatel perioodidel, 
eriti H.Saha poolt 1950-ndate aastate alguJ tehtud 
remondi ajal. 

Ka käesoleva ekspel1iisi käigus figuur demonteeriti, 
pildistati üksikute osade kaupa ning võrreldi vaat
lustulemusi 1976. aasta restaureerimisprotokolli järel
dustega. Viidi läbi figuuri põhjalik vaatius uuendamata 
detailidel mikroskoobiga MBS-9, mille alusel täpsusta
ti paatina iseloomu ning kattekihtide jä lgi objektil. 

Eksperüs näitas selgelt, el varasemad kihid olid nii 
loomuliku läbikasvamise kui hilisemate sekkurniste 
tõttu segi paiskunud. Samas täheldas ekspertiis, et ka 
figuuri osad olid erineva töötlusega ning pinnale olid 
moodustunud erineva koosluse ja paksusega 
korrosoonikihid . Sellest võis järeldada, et figuuri 
detailid on suures osas välja vahetatud, ning otsustada, 
milline neist võiks olla algne, oleks juba liialdatuIt 
spekulatilvne. Seetõttu loobuti ekspertiisi käigus 
varasemate kattekihtide dateerimisest ning nende 
kirjeldamisel kaUekibtide määratlemisest vara
semateks ja hil isemateks. 

Ekspertiis näitas, et Vana Toomas on kunagi olnud 
rüü osas (püksid, käised, kübar) kullaturl, pea kuklaosa 
Uuuksed) kullatud ning mingi l perioodil on olnud 
kullaturl ka nägu. Samas avastati just näo osas ning 
niio ja kuklaosa liitepiiril rohkeid jälgi ihutoonilisest 
polUkroomiast. 

Ekspertiisi käigus rCglsrreeriti ka Vana Tooma kü
bara serva pealispinnal sissekraabitud monogramm. 

Vana Toomas tagantvaates (TLM). 

Vana Toomas profiilis paremalt; käed ja J...i1bar 
demonteeritud; VI. ka Jk~ll 57). 

Monogramm mõõga kliepidemel. 
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Monogranun Vana Tooma kübaraserval. 

Mõõga käepidemel oleva monogrammi juures aga ei 
täheldatud aastaarvu olemasolu, nagu seda on varase
mas dokumentatsioonis väitnud konservaator Corne
lius Tamm, Võimalik, et nimetatud aastaarvasus 
käepideme tagaküljel , kinnineeditlld tugikonstruktsioo
ni all , mida anrud eksperliisi kiiigus ei avatud, 

Summary 

Oll 12 November 1996 rhe Consarmlion Cenfre Kanu! gor 
an IInexpeered visilor - the warrior Old Thomas, Imuwll 10 
olllhe people of Tallinn and its gllests as weil. The lelter of 
;nlrO(/lIctiulI sUlted thal rhe problem lay iII Ihe giiding of the 
w(!(lIher-vane 's OIl1er sU/foce. 71te focl of gilding lI'm" 

cOI/e/ut/ed from archive doellmellts Ihat conftrmed "0 
painler Joachim having beell paid 7 marks for gilding and 9 
IIIare marks Jor obtainillg the gold Jor il" 10 do Ille giIding
work 01/ Ihe sleel-copper wealher-v(lIIe ofllle Town HlIlI. 
The experl II·as faeed with a complicated problem: IlIe 
hOI/Ol/rable IOwn-gllard Iil/d 8rood in roins ond winds for 

52 

450 years, gelting eraeked in wil/ler /ro.'iIS and aUlllpled in 
SiilIliite/" heal and, tlS t/ reslIll, eorroded olid became 
patil/aled el'et:v fon)' or fifty years. The,~e eJJorls ellused Ihe 
roek and ,.11;11 of the inilial natural pmina. 

The experli:e sholl'ed ihw Ihe earlier loyers had beeome 
nall/rally Slreaked alld sOll/e laler ime/ference had messed 
Ihem up as weil. The experlbe ob.l"f!r ved Ihat the differel1l 
parts of Ihe figllre had beel1 treated differel1l1y Ollel the 
slIIlace 11lId eorroded iII differem dep,h and composilio//. 
Tholmade il pouible 10 eondllde ,hl//lhe majority oJdelails 
have beell exehanged al/d 10 delermine the original p(lrls 
wOllld be pIIre speclfltltioll. Thm is II'hy the eariier layer.f 
lI'e,.e 1101 daled at all bUlmerel)' described. 

The experli:e slloll'eel liit/I Old Tllulllt/.f 'clothes have ollee 
been gilded (Iraees Oll breeelle.'i, ,fleel'es OIul hat); Ihe bad 
of the head (hair) II'QS also gilded olid, in some period, (lIsa 
theface. Howeller, olllhefoee and Ihe !ille belweenJace and 
nape of Ihe l1eek ~·everal Iraees of flesh-colour were 
discovered. On Ihe bril/l of Ihe hol 0 scratehed 1II0IIOg/"(/1/I 
II'OS fOIllId. No dale II·as JOl/nd Oll rhe other mOllogram on 
the hill ofllle slI'ord Ihalll'os ,.ecarded by restore,. Comelilt,\· 
TanulI II is passible Ihal il WO.f 011 Ihe baek side of IIIe hilt 
and is 11011' ,mder Ihe riveled support eOllSlrllelion Ihal wa,'i 
foreed ope" in Ihe eOl/rse of IIIe prescm experfi:e. 
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Memoria 
Labidatäis labidatäie järel puistab arheoloog liiva sõelale j a ei ole harv juhus, kui sinna jääb keraamiline 
potikild, sõlekaLkend või mündiliistak. Arheoloogi leidmisrõõmu esimeseks jagajaks on konservaator. Mitme meie 
vanema põlve arheoloagi kõrval töötas aastakümneid konservaatorina 

ANDRES LÄÄNE 19.08.1928-19.02.1996 

1962 tähistab tema esmakordset liitumis! meie arheoloogidcga TA 
Ajaloo lnstitlludis. Igasuviscd ekspcditsioonid viisid ta Eestimaa eri 
paikadesse, kõige sagedamini võis Andres! kohata aga Kaali järve 
kallastel Saaremaal. 
Leiduderohked suvcd tagasid töörikka talve - osavõtu näitustest ja tööseminaridest. Tarkust käidi omandamas St. 
Peterburis ja põhjanaabrite juures. Tihedad töökontaktid kujunesid välja Leedu restaurcerimiskeskusega, eriti 
siis, kui meri uhti s välja kauni vöörikuju, mis vajas ulatuslikku konserveerimist, et ennetada kuju hävingut. 
Sagedamini kui puidust leiud olid Andrese löölaual sajad potikillud ja mUndileiud. Kilde omavahel sobitades 
taastusid endised savinõud, sai jälle nähtavaks ühe ürgsemu käsitööala vonniderohkus. MÜJ1lidelt saadav teave 
aga ailas dateerida leide, luua seoseid rahvaste rändest ja kaubatccdcst. Ni i võimaldas konserveerimistöö saada 
täiendavat teavet ka ajaloost, mis muutis konservaatori löö nauditavaks. 
Andres Lääne leidis aega ka akti ivseks osalemiseks Restauraatorite Ühingu töös. Tema osavõtuta ei möödwmd 
suvised restaureerimistalgud väikemuuseumide õuedel ja teoreeti li sed konverentsid talvekuudel. Tema pooh 
konserveeritud töid leidub lisaks TA Ajaloo Instituudile ka Läänemaaja Haapsalu muuseumides. 
Andrese elurõõm ja sõbralikkus sociasid aJVUka sõprade ringi, kes katUlab mälestust tcmast kui meie vanema 
põh'e arheoloogia konservantoriSI läbi aastakümnete. 
Andres Lääne põrm ruhastati ja ta muutus osaks meie maa kultuurikihi s. Mä lestust Andresest jäägu sümbolina 
tähistama tema poolt mõõga puhastusprotsessis ilmseks tulnud omamentika - eksisteerimise lõppu tähistav 
oomega klUutis. 

Ühel külmal veebnmrikuu päeval katkes teeneka Leedu restauraatori elutee 

BRONE PINKEVIÖÜTE 16.05.L921-1O.02.L996 

Eesti restauraatorid võtsid se lle kurva teate vastu südamevalu ja vaikse meenutushetkega. 
Brone töötas 37 aastat Leedu Kunstinlllusewnis ja tema restaurecrünistee algas 1962. aastal õpingute ja 
tmesetäiendamisega Moskva Riiklikus Ajaloomuuseumis.Aastalel 1964- 1965 töötas ilrone koos tuntud Vene 
tekstiilircstauraatori M.P.Rjabovaga (Moskva) ning 1966. aastal praktiseel'is Leningradis ErmitaaZi ja Vene 
MUUSelilni restaureerimisosakondades. 
1966. aastal konservccri s Brone haualeiu - Leedu aadliku Kristupas Pacas'c (17. saj .) surirüü, mis oli üheks 
probleemsemaks tööks tema restaureerimispraktikas. 
Brone ol i esimene.kes alustas 1967. aastal Leedus arheoloogilise puidu konserveerimisega. Tema poolt 
konserveeritud unikaalsed neoliitikumi leiud on eksponeeritud Leedu Rahvusmuusewuis. 
1971. aastal omistati tal le restauraatori kõrgem kategooria tekstiili ja arheoloogilise puidu alal . 
Oma pika tööperioodi jooksul restaureeris Brone hulgaliselt arheoloogilisi. etnograafili si, ajaloolisi ja kiriku 
tekstiile ning kirjutas artikleid tekstiilide ja arheoloogiliste leidude konserveerimisprobleemidest. Ta õpetas välja 
hulga konservaatoreid Leedus, Lätis, Venemaal, Ukrainasja ka Eestis. Talle oli omane sõbralik, rahulik ja öppurit 
pidevalt innustav tööstiil. Mitmel korral , aastatel 1989-1992 viibis Srone Eestis, juhendades tekstiilikonser
vaatoreid ennistuskojas" Kanut " ja Eesti Rahva Muuseumis. 
Kõigil Baltimaade konservaatori te tUlisnäitustel on eksponeeriuld Srone töid. 1996. a. Riia näitusel oli esitatud 
tema 1994. aastal restaureeritud töö: Leedu Haridusselt si (191 3-1940) väike maalinguga si idlipp - see oli 
austusavalduseks BrOl1cle Leedu kolleegide poolt. 
Mäletame Bronet kui südamlikku ja alati abivalmis koll eegi. 
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KROONIKA 
1.-6. septembrinl 1996 toimus Edinhurghis Rahvus

vaheli se MUuscUlllide Nõukogu konserveerimis
komitee (JCOM-CC) 11 . konverents. Neid konverentse 
peetakse iga kolme aasta järel , et konservaatorid
tcadurid üle kogu maailma võtaksid kokku möoowmd 
perioodil tööriihmades tehtud töö. 

Seekordse konverentsi organiseerisid [COM-Ce ja 
Soti Konserveerimi se ja Restaureerimise Ühendus 
(SSCR). Sellest võttis osa üle 700 delegaadi. Töö
rühmade sessiDooid toimusid auväärse Edinburghi 
Üli kool i õppehoones. Sama katuse alla oli koondatud 
ka posterite väljapanek ja restaureerimismaterjalide 
mess, mis sessioonide vaheaegade l võimaldas laialdast 
suhtlemist osavõtjate vahel. Tihedale lööprogrammile 
lisandusid kontsentreeritult koostatud kultuuriüritused. 
Külast.'lmiseks olid avatud miuned Edinburghi j a 
Glasgow muuseumid. 

Erinevate töörühmade sessioonidest jäi kõlama kon
serveerimise imerdistsiplinaarsus, ühistöö kunstiaja
loolnste, loodusteadlaste, arhi tektide ja inseneride 
vahel. 

Kõik käsitletud teemad on võetud kokku kaheosa
li ses kogumikus. millega võib tutvuda '<JCanuli" või 
Eesti Kunstimuusewni raamatukogus. 

Kriste Sibul 

ICCROM ja UNESCO 12. rahvusvaheline kivi
konserveerimise J..-ursus toimus 3. apri llist "'Uni 18. 
jutUlini 1997 Veneetsias. Kursusest õnnestus mulosa 
võna tänu Eesti Kultuurkapitali ja Avatud Eesti Fondi 
toetusel. Suur tänu neile! 

Öppureid (18) oli peaaegu kõigilt kontinenüdelt. 
Neid oli Mehhikost, Brasiiliast, Tsiilist, USA-st, 
Kanadast, Zimbabvest. Ohanast, Jordaaniast, Iisraelist, 
Türgist, Hiinast, Kampucheast, Anneeniast. Itaaliast, 
Hispaaniast, Rumeeniast j a Eestist. Seega oli kursusest 
osavõtjate taust (ka eria lane: konservaator, arhitekt, 
geoloog, arheoloog) väga erinev. Kursuse temaatika 
pidi seetõttu avama mitmesuguste kivimite (tuff, laava , 
liiva-, lubjakivimid jne.) kastltamise võimal used erine
vates kJiimavööndites väga erisuguste objektide 
(skulptuur muuselUni s, mäemassiivi raiutud budistlik 
tempel, polülcroonme kaljujoonis looduses jne.) restau
reerimise !. 

Esimesel nädalal tutvustas iga osavõtja oma maad ja 
kivirestaureerimist riigis: probleemidest, inimressurs
sidest, administraLÜvsest ja institutsiooni lisest vastu
tusest, laboratooriumide olukorrast, koostööst teiste 
riikidega, staieerimisvõimalustest. 

Teemad, mida haarati õppimise käigus, olid järgmi
sed: Eljalooline ülevaade restaureerimise eetilisest 
aspektist, petrograafia, kivi mineraloogi line analüüs, 
kivi raiumise töövõtted (koos praktilise tööga töö
kojas). kivi füüsikali sed ja mehhaanilised omadused 
(paorsus, vee absorbeeromille), se lle analüüsi mine, 
kivi lagunemise morfoloogia, bioloogilisest kasvust 
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tulenevad kahjusrused (klassifikatsioon ja toime), õhu 
saastalusest tulenev kivi lagunemine, kahjustuste 
dokumenteerimine. Kursuse 5. nädalal algas prakti line 
töö Santa Maria Formosa kirilm põhjafassaadi kivi 
kahjustuste dokumenteerimise ja proovide võtmisega. 
Paralleelselt praktilise tööga jätkusid loengud : 
keemi lis-ruüsikalistc kahjustuste mehhanismid (500Ia
de probleem), mördid ja nende kasutamisega seot ud 
probleemid, kivi menetluse (puhastamine, stabiliseeri
mine) meetodid ja materj al id (sünt. polümeerid). 7. 
nädalaloli õppereis läbi Perugia ja Assisi Rooma: 
külastasime parajasti restaurceritavaid objekte, Forum 
Romanumi Triwnfi väravaid, St. Elena mausoleumi ; 
nägime Villa Medici fassaadi restaureerimist ning 
Kapitooliumi muuseumis "valesti" kokkumonteeritud 
sl...'Ulptuure. See oli väga õpetlik. Kõik nähtu pole 
loomulikult ülekantav mciJc. kuid põhimõte, KUIDAS 
toimub restaureerimine Itaalias, sai selgemaks. Eel 
kõige on see meeskonnatöö. sesl restaureerimine on 
interdistsiplinaame ala. Sec ilmnes ka siis, ku i me 
viimastel nädalatel töötasime St. Maria Fonnosa kiri 
ku restaureerimise ettevalmistamisel. Olime jagunermd 
gruppidesse: ajaloolaste rühm tegi kirilm ajaloolise 
ülevaate k.itjanduse põhjal; dokumentaLsiooniruhm 
ühtlustas olemasolevad andmed ja joonestas need sar
naste kahjustuste kaup~l ühele graaflk'1lle: struktuuri
rühm püüdis aru saada ehitise konstruktsioonist; 
teadurite rühm võnis proove erinevaist fassaam 
osadest ja analüüsis soolasid (Cl-, N03-, S041l, 
bioloogilist kasvu (vctikad, somblad), õhu saastatusest 
tulenevaid kahjuslusi ning esitas järeldused ja selgitas 
välja kivimi mineraloogili se koostise ; menetluserühm 
pakkus välja võimaliku puhastusmeetodi musta kipsi ja 
rooste jälgede eemaldamiseks, meetodi irdunud kivi
kihi Iiimistamiseks ja val is sobi va mördi retsepti: 
lõpuks eelarverühm pakkus välja restaureerimistööde 
maksumuse. 

Pingelisele õppetööle lisandus kolm kirjal ikku 
kontrolltööd ja eksamit. Kursuse lõpul anti meile 
kõigile sertifikaadid. 

Merike Limberg 
AS "Vana Tallinn" 

1997. aasta mais kaitses Ennistuskoja "Kanul" 
kunstiajaloolane Pia Ehasal u Eesti Kunstiakadeemias 
kunstiteaduste magistri kraadi. Väitekirja teema oli 
«Portree Tallinnas 17. s.'ljandil'·, juhendaja Jula 
Keevallik, oponent Krista Kodres. 

Peatähelepanu suunatud Tallinna 17. sajandi säilinud 
portreemaalile, Oll töös puudutatud ka minneid tolle
aegse kunstieluga seonduvaid probleeme. Nii leiab eri 
peatükkides käsitlemi st eraisikute ja organisat
sioonide (Tallinna Mustpeade Verllaskoud, Suur Giid. 
Raekoda, Gustav Adolfi Gümnaasium) portree
kogude l...'Uj unemine Tallilmas 17. sajandil ja tsunfti-
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meistrite-vabameistrite vastuolu probleem. Ka on pi.iü
tud määratleda potentsiaalsete isikute ringi, kes 
tolleaegses Tallinnas portreemaali alal tegevad võisid 
olla. 

Suurc enamuse Tallinna 17. sajandi portreemaalist 
moodustavad Euroopa jt. maade va litsejate paraad
portreed ning töös on tõstatatud nendc portrcede 
ikonograafiliste ecskujude määramine, tcoste datee
riminc ja atribueerimine. Ainsad privautportree näited 
tolleaegsesl TallilUlast - kaheksa nn. I-Iueeki maja 
portreed - leiavad kiisitlemist stiilikriiti lisest aspektist, 
sumuti on püütud mäiiratleda p011Teedcl kujutatud 
isikuid. ponreid datcerida ja atri bueerida. 

UurinlUses on loetu tud peamiseh arhiiviallikai le, kuid 
kasutatud on ka maalitehnoloogilisi andmeid, mis 
saadi koostöös "Kanuti" spetsial istidcga (K.Sibul ja 
I-I.Tigallc). 

Uurimust täicndavad kaks li sa Tallinna 17. sajandi 
portrecdc ja maalijate kataloogide näol ning üks 
lisaköide, milles 011 esitatud rikkalikuh iUustratiivset 
materjali. 

Maglstritööga saab tutvuda Ennistuskoja "Kanut" 
raamatukogus ja Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteadus
te Instituudis. 

Pia Ehasalu 

12.- 18. j uulini 1997. aastal toimus Amsterdami
Maastriehti suvemikooli raames tcoreetil is-praktiline 
kursus "Hollandi 17. sajandi maalide loomine: allikad, 
materjalid ja tehnikad". millest Avatud Eesti Fondi 
toetusel õnnestus osa võtta KrisIe Sibula l ''Kanutist'' , 
Alar Nurkselja Reet Rastil Eesti KunstimuuseUUlist. 

Kursuse läbiviijaks oli Limburgi Konserveerimis
instituut Maastrichtis. Lektoreiks olid õppejõud nime
tutud instituudist, Hamilton Kerr'j Instituudist 
Cmubridge'ist, Mauritshuis'ist Haagis ja Amsterdami 
Ülikoolist. 

Teemad olid lühikese kursuse jaoks valitud optimaal
sclt andes küllalt hea ülevaate to lle aja kunstnikest, 
kunstist ja selle uurimisvõimalustest. Keskenduti 
peamiselt 17. sajandi suurkujudele - Rembrandti le, 
Venneerile. Halsile, kuid nende kõrval tutvustati ka 
vähcmt1mtud kunstn ikke-natüiinllordimeistreid. Nende 
kunstnike reprodutseeritud teose id kasutasime kopee
rirniseks ka meie. õpilased. Kopeerimise ülesandeks 
oli tehnoloogilise üleseh ituse kordamine kas fragrnen
taarsell või tervikuna. Paralleelselt loimus aluste -
lõuendi, paneeli - ettevalmistus ja tööt lemine, kusjuu
res orientiiriks oli loomulikult 17. sajandi meistrite 
kogemus. 

Krisle Sibul ja Alal' Nl/fkse 

Amsterdami-Maastriehti suveül ikooli raames korral
datud kw'susel "Uuemad suunad Hollandi 17. sajandi 
kunsti uurimisel", mis leidis aSet AmSlerdamis 10.-22. 
augustini. Kursusel õlmestus osal eda ka kunstiajaloo
lasel Pia Ehasalul Ennistuskojast "Kanut" ja lnge 
Kukel Tartu Ülikooli Raamatukogust. 

Kursus toimus rujksmuseumi , Madalmaade Kunsti
ajaloo Instituudi (RKD. Den I-Jaag), Amsterdami ÜU-

kooli ja Utreebli Ül ikooli juhtivate 17. sajand i kunsti 
spctsialistide juhendamisel (Ernst van de Wetering,llja 
Veldmann, R.udi Ekkart, Peter J-Jeehtjpt.). 

Kursus oli mõeldud madalmaade 17. sajandi kunsti 
spetsialistidele. Osalejate enamiku moodustasid dokto
randid, I-..-uraatorid, kõrgkoolide õppejõud maailma eri 
paigust - Saksamaalt, Suurbri lanniast, Ameerikast, 
Jaapanist j m. 

Programm oli üles ehitatud loengutc ja workshopide 
kn udu. millesse kuulus ka kunstikaupmeeste ja erako
gude kül astamine. Kursusel käsitletud tcemaderll1g oli 
üsna laiahaardcline: kõrvuti hollandi 17. sajandi maa
liga leidsid käsitlemist oü tolleaegne joonistus, 
graafika. tarbekunst ja interjöör kui ka kunstituru 
probleemid. 

Hoolimata temaatika mitmekesisusest võib täheldada 
kolmc peamise uurimissuuna domineerimist. 
• !konaloogilille suund, kus eriti populaarsed uuri

misteemad on horimaal, oatüünnor! ja maaslik. 
Tähelcpanu keskpunktis on maalimistradi tsioon ja 
tiihendusc interpreteerim.i.ne hollandi 17. sajandi 
kunstis. 

• Maalitellnoloogiline uurimissuund, sb. ka maali
tehnoloogiliste andmete rakendatnine maalide 
atribueerimisel ja dateerimisel. 

• Sotsia-ökonoomiline suund - kunsti turu ja kunsti
kaubanduse olukord 17. sajandi Hollandis, 
kunstnike sotsiaalse staatuse problcemid. 

Kursust väril1ustas mitte ainult oma ala spetsialistide 
poolt vahendalud informatsioon ja võimalus n ltvuda 
erinevate muuseumide kollektsioonidega, vaid ka isik
likud kontaktid õppejõudude ja osalejate vahcl. 

Pia Ehasahl 

I I.augustist kuni 19. septembrini 1997 toimus Buda
pestis rahvusvaheline kursus tekstiili konselveerimise 
printsiipidest (Seientifie prineiples of textile conser
valian). Kursuse organiseeris JCCROM koos Ungari 
Rahvusmuuseumiga. 

EnnistuskOjast "Kanut" osales kursusel tekstiili
konservaator Ruth Paas. Tema osavõtlll toetasid rabali
sclt Eesti Kultuurkapital, Riigi Muinsuskaitseamct, 
"Kanut" ja ICCROM. 

Kursusest osavõtjad, peamiselt tekstii Likonservaa
lorid ja muusemnide k.··uraatorid, olid eri maadest : 
Ungarist, Sloveeniast, Rumeeniast, Horvaatiasl, 
Austriast, Sveitsist, Ingl ismaa lt, HispaaniaSl, Annee
Iliast, Aafrikast, Jaapanist, Filipiillideltja niilist. 

Kursuse eesmärgiks oli anda põhjalik ülevaade 
teksli ilmaterjalidest, tekstiilide kahjusrustesl, erinevate 
kanserveerimismeetodire põhia lUSlest ja materjalide 
laboratoorsclesl uuringutest. lCCROM'i poolt koordi
neeris kursust KatarÜlla Similä, kes on kursusi organi
seerinud alates 1993. aastast. 

Põhilektor ja Ungari-poolne koordioaator oli Agncs 
Timar-Dalazsy. kes on [CCROM'i lektor aastast 1987. 
Kursuste tööpüevad oUd väga intensiivsed: ennelõunal 
teoreetilised loengud ja peale lõunat kella 18-ni laborn-
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toorsed tööd Ungari Rahvusmuuseumi laboratoo
numis. 

Programmi h.~uJus kaks õppereisi: Szorakatcnusz'i 
muuseumi Keeskemet'is, kus tutvuti vildi valmistami
sega. ja vanasse indigovärvi muuseumisse (Blue 
Dyeing Museum in Papu) RalalOni järve ääres. 

Kursuse teemad esitati neljas tsiiklis: 
I. Üldine keemia. Keskkonna mõju materjalide lagu

nemisprotsessidele. Ohutustehnika .ia tervisekaitse 
laboratooriumides. Laboratoorsed tööd: pH mõõt
mine, lahuste valmistamine, Fcbling'i ja Tollen'i 
testid. 

2. Kiudmaterjalide iseloomustus ja identifitseerimi
ne. Konserveerimisel kasutatavad materjalid. Lah. 
tööd: kiudainete mikroskoopiline uuring Gult. 
Dorothy Calling, Durhami Ülikool. Inglismaa). 

3. Ajaloolised tekstiilid. Looduslikud ja siinteetilised 
värvained. Värvikindius. Trükitud ja maalitud 
tekstiilid. Värvide keerniline koostis (lekt. Ernesto 
IlO!TeUi, Itaalia) . Värvitaimede ajalugu. Tekstii lide 
viimistlusmeetodid. peitsid ja nende mõju (Iekl. 
Jan Wouters. Brüssel). Brokaatnijdid: ajalooline 
iilevaade, valmistamine. kasutamine. kahjustuscd. 
identifitseedminc (lekt. Anne Rinuy, Sveits). Lab. 
tööd: tekstiilide värvimine taimsete värvainetega 
(indigo, koscnill ). Vätvainete identifitseerinlille. 
Maalingute mikroskoopilme uuring tekstiilil 
(mikrolihvid). 

4. Pesulahuste keemia.Materjalide kvaliteedikontroll. 
Elmctava konserveerimise aspektid (lekt. Janet 
FarnsworLhja Dmab Eastop, Inglismaa). 

Ruth Paas 

1.-5. septembrini 1997. aastal toimus Stockholmis 
Anneemuuseumi poolt korraldmud konverents "S iidi 
erinevad aspektid". Konverentsiga tähistati Rootsi 
] 'ekstiilikonscrvaatorite Assotsiatsiooni 30. aasta
päeva. 

Nädalalle programm sisaldas ettekandeid siidi kon
setveerimisel cUetulevatest erinevatest probleemidest. 
uuringutest ja liimide kasutlUuisest siidi konserveeri
mise!. Konverentsilosales erialainimesi Euroopas\. 
Ameerikast ja Uus-Ml!remaalL. Korraldati väljasõite 
Skokloster'issc .ia Drottninghohni paleesse, ekskur
siooue Stockholmi raekoua, Kuninglikku Arsenali , 
Almgrens'i siidiettevõttesseja seUe muuseumi. 

Konverentsilosalesid Eesti Rahva Muuseumist Maie 
Alurnaa, kes esines ettekandega "Mustaja pruuni värvi 

Fotod lehekülgedel 57-59 

Lk. 57. Mikrofoto Vana Tooma parempooise profiili 
liitejooneSl. Kolmekümnekordne suurendus (vt. H.Tigasc 
artikkel lk. 50-52). 

Lk. 58. Fotod 1-3. Polükroomse dekooriga nahktapeet (vt. 
A. Ubarstc artikkel lk. 13-17); 1. tapeedi esildilg. 2. tapeedi 
tagHkülgja 3. mikrolihv. 
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siidtikanditc restaureerimisprobleem" , samuti I'leige 
Peets ja Merike Neidorp Ennistuskojast "Kanul" . 

Merike Neidolp 

8.-10. septembrini 1997. aastal toimus Hollandis 
Amsterdamis rahvusvabeline kaasaeg~it! kllTIsti konser
veerimise sümpoosium. 

Muuseumidele toob kaasaegse kunsti konservee
rimine kaasa tihti uusi ja komplitseerihld probleeme. 
20. sajandi kunstnikud on kasutanud väga erinevaid 
materjale, andes neile individuaalse kunstilise tähen
duse. Moodne kunst erineb traditsioonilisest oma 
kasutatud meetodite ja matetjali tähenduse poolest. 
Sellise kunsti kogumisel , säilitamisel ja kODserveerimi
sel on nendel erinevustel ulatuslik tähendus. 

Selleks et nimetatud probleemi uurimisel saavutada 
laiemat kandepinda. otsustas 20 crinevat muuseumi ja 
teadusasutugt ühendada ressursid moodustamaks 
Kaasaegse Kunsti Konselveerimise Fond. Fond Hsutati 
1995. aastal ja samas koostati ka tegevusprojekt, mille 
raames viidi läbi kümne erineva nüüdisaegse klUlSti 
objekti põbjalik uurimine. Tulemused fomlcerusid üht
lasi baasmaterjaliks rahvusvahelisele sümpoosiumile, 
mille eesmärgiks oli kutsuda üles tegema laialdast 
koostööd kaasaegse kunsti konserveerimise vald~ 

konnas. 
Moodsa kunsti uurimise programm ei pidanud silmas 

pelgalt tehnilisi probleeme. arvestades nüüdisaegsete 
mateljalide kiiret vananemist, vaid kn eetilisi, 
esteetilisi ja kunstiajaloolisi dilemmasid. Seepärast 
kutsuti sümpoosiumile probleeme arutama mitte ainult 
konservaatoreid ja varahoidjaid. vaid ka kunstiajaloo
lasi, näitusekoostajaid, galel'iide omanikke. kunstnikke 
ja l.:lInsti õppivaid tlldengeid. 

450 inimest erinevatest riikidest võttis osa 
kolmepäevasest sümpoosiurniprogrammist, mis koos
nes laengutest. ümarlauadiskussioonidest, seminari
dest. muusemuidirektorite ja klUlstnike foorumitest. 
Eraldi aeg oli jäetud näituse külasL,Uluseks Boijmans 
Van Oeurungen ' i muuseumis Rotterdami s. Sellel 
näitusel võis näha kõike kümmet konserveeritud 
objekti. tutvuda põhjaiilmit vonnistatud asjakohase 
dokumentatsiooniga ja vestelda konservaatoritega. kes 
olid selle töö teinud. Üldine diskussioon siimpoüsiumi 
lõpus andis kõikidele osavõtj<ltele võimaluse SÕIlll 

saada, kas üleskerkinud probleemide või huvitavate 
lahenduste esitamiseks. 

Helje Vernomasing 

Lk. 59. Fotod 1- 5. 
1-3. Pärgamentürik 16. sajandist (Eesti Ajaloomuuseum): I. 
enne konscrv(!crimisl; 2. detail enne konserveel'imist; 3. 
detailillõhe esiküljel! paigatud pärgamendigaja westaUld ah 
membraaniga. 
4-5. Pitser Ungem-Stelllbergi aadlipredikaadilt (Eesti Aja
loomuuseum): 4. enneja 5. pärast konserveerimist. 
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raames viidi läbi kümne erineva nüüdisaegse klUlSti 
objekti põbjalik uurimine. Tulemused fomlcerusid üht
lasi baasmaterjaliks rahvusvahelisele sümpoosiumile, 
mille eesmärgiks oli kutsuda üles tegema laialdast 
koostööd kaasaegse kunsti konserveerimise vald~ 

konnas. 
Moodsa kunsti uurimise programm ei pidanud silmas 

pelgalt tehnilisi probleeme. arvestades nüüdisaegsete 
mateljalide kiiret vananemist, vaid kn eetilisi, 
esteetilisi ja kunstiajaloolisi dilemmasid. Seepärast 
kutsuti sümpoosiumile probleeme arutama mitte ainult 
konservaatoreid ja varahoidjaid. vaid ka kunstiajaloo
lasi, näitusekoostajaid, galel'iide omanikke. kunstnikke 
ja l.:lInsti õppivaid tlldengeid. 

450 inimest erinevatest riikidest võttis osa 
kolmepäevasest sümpoosiurniprogrammist, mis koos
nes laengutest. ümarlauadiskussioonidest, seminari
dest. muusemuidirektorite ja klUlstnike foorumitest. 
Eraldi aeg oli jäetud näituse külasL,Uluseks Boijmans 
Van Oeurungen ' i muuseumis Rotterdami s. Sellel 
näitusel võis näha kõike kümmet konserveeritud 
objekti. tutvuda põhjaiilmit vonnistatud asjakohase 
dokumentatsiooniga ja vestelda konservaatoritega. kes 
olid selle töö teinud. Üldine diskussioon siimpoüsiumi 
lõpus andis kõikidele osavõtj<ltele võimaluse SÕIlll 

saada, kas üleskerkinud probleemide või huvitavate 
lahenduste esitamiseks. 

Helje Vernomasing 

Lk. 59. Fotod 1- 5. 
1-3. Pärgamentürik 16. sajandist (Eesti Ajaloomuuseum): I. 
enne konscrv(!crimisl; 2. detail enne konserveel'imist; 3. 
detailillõhe esiküljel! paigatud pärgamendigaja westaUld ah 
membraaniga. 
4-5. Pitser Ungem-Stelllbergi aadlipredikaadilt (Eesti Aja
loomuuseum): 4. enneja 5. pärast konserveerimist. 
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Foto 3. 

Foto 2. 
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