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SAATEKS

Kallis kolleeg ja konservaatorite tegemistest huvituja!

Oled avamas konserveerimisalast aastaraamatut Renovatum Anno 2012 –  järjekordset Renovatumit, mis eelmise 
kogumiku eeskujul on võrguväljaanne,  eesmärgiga võimaldada kultuuripärandiga seotud teabe lihtsamat ja laiemat 
levikut. Nagu traditsiooniks on saanud, sisaldab ka seekordne kogumik põnevate konserveerimistööde kajastusi ühes 
harivate kildudega objektide ajaloolisest minevikust. Lisaks võib lugeja leida kultuuripärandi säilitamise ja  digiteerimi-
sega seotud huvitavaid teemasid, mis pakuvad mõtteainest tulevikku vaadates. On hea meel tõdeda, et kultuuripärandi 
säilitajate hulgas on jaksu ja huvi jäädvustada ajakirja veergudel igapäevategemiste käigus ette tulnud huvitavamaid töid 
ja väljakutseid, jagada saadud kogemusi ning heita valgust muidu üpris omaette nokitsemisena näivatele tegemistele. 
Täname artiklite autoreid nende panuse eest!

Ei saa jätta märkimata, et konservaatorite tööpõld on laienemas, nagu ilmneb ka mitmest siinse väljaande artiklist. 
Konservaatorilt oodatakse enamat kui hea käelise töö oskus. Konservaator on keerulises rollis – ühelt poolt peab ta 
olema kursis aegade jooksul kasutusel olnud materjalide ja töövõtetega, teiselt poolt aga rakendama (info)tehnoloogia 
nüüdisaegseid võimalusi. Sageli kipume kaduma oma väljakujunenud tegevuste juurde, leidmata aega või pidamata olu-
liseks järele mõelda, mida me tegelikult soovime ja millised tegevused on vajalikud soovituni jõudmiseks. Igas eluvald-
konnas kehtib Pareto põhimõte – 20% tegevustest annab 80% tulemustest. Sellest tulenevalt ärgitame võtma hetke ja 
mõtlema, millises suunas on konservaatori elukutse liikumas: kas see kattub soovitava nägemusega ja millised on need 
20% tegevustest, mis on olulised soovi täitumiseks.

 Meeldivat lugemist!

  Asso Peever
  Helen Tarvis

 Ennistuskoda Kanut
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Henno-Jüri Tigane
1.02.1942–12.01.2012

2012. aasta algul tabas Kanuti peret ootamatu kaotus. 12. jaanuaril lahkus meist hea kolleeg Henno-Jüri Tigane.
Henno Tigane sündis kunsti- ja kirjandusinimeste peres: tema ema Valentine Tigane oli kunstiajaloolane, kes töötas 
aastail 1944–1983 Eesti Kunstnike Liidus referendina; tema tädid Aino ja Leida Tigane olid tuntud kirjanikud. Pärast 
Tallinna 2. keskkooli (Reaalkooli)  lõpetamist asus Henno Tigane tööle Eesti Kunstimuuseumi (tollal Tallinna Riiklik 
Kunstimuuseum) kassapidajana, hiljem laborandina. Teda hakkas tõsiselt huvitama restaureerimine. Muuseumi res-
tauraatori Eerik Põllu abilisena restaureeris ta algul maale, seejärel keskendus polükroomsele puidule, mille konser-
veerimis- ja ennistustöid oli eelnevalt teinud  skulptor Paul Horma. Henno Tigase metoodilist põhjalikkust selles töös 
hindas kõrgelt aastail 1975–1986 Kunstimuuseumi restaureerimisosakonda juhtinud Endel Valk-Falk. Polükroomse 
puidu restaureerimise osakonna juhatajana lahkus Henno Tigane 1986. aastal muuseumist ning asus sama ametikohta 
täitma 1986. aastal Endel Valk-Falgu poolt käivitatud ENSV Riiklikus Restaureerimiskeskuses, mis peatselt nimetati 
ümber Ennistuskojaks Kanut. Viimased kümmekond aastat töötas Henno Tigane Ennistuskojas Kanut infotehnoloo-
gia spetsialistina ja kunstiteoste eksperdina. 
Henno Tigane töötas oma alal vaikselt, kiirustamata ja korralikult, mõistes algusest peale teadusliku lähenemise vajadust 
restaureerimises ning täiendades end pidevalt erialaliselt. Kolleegina oli ta abivalmis, seltskondlik, hea huumorimeelega, 
lojaalne oma asutusele. Nii Kunstimuuseumis kui ka Ennistuskojas Kanut omandas ta  koduhoidja maine – ta oli ini-
mene, kes oli majas kõige põhilisega kursis. Kolleegidele jäävad Henno-Jüri Tigasest helged, tundesoojad mälestused.  
Oma auliiget jääb meenutama ka Eesti Konservaatorite Ühing.

IN MEMORIAM
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SÄILITAMINE

Eellugu

1971. aastal kolis Pärnu Muuseum vastvalminud ja selle 
jaoks spetsiaalselt ümber ehitatud majja. Tookord arvati, 
et nüüd on muuseumi ruumikitsikusega seotud problee-
mid lahendatud vähemalt sajaks aastaks. Tegelikult juh-
tus nii, et juba paarikümne aasta pärast algas uus fondide 
kitsikuse probleem ja tekkis vajadus uute ruumide järele. 
2002. aastal pani töögrupp, kuhu kuulusid Kalle Komis-
sarov, Margus Maiste, Indrek Peil, Veronika Valk, Rene 
Valner, Siiri Vallner ja tolle aja muuseumitöötajad, kokku 
täiesti uudse lahendusega muuseumimaja tööprojekti. 
Uueks muuseumimajaks planeeriti ringi ehitada vana ja 
väärikas linaait, mis seisis lagunemisohus ja millele pol-
nud veel leitud head kasutusvõimalust. 2002. aastal olid 
projektide rahastamine Euroopa Liidust üsna tavaline 
ja mitte nii väga keeruline, sellepärast tundus, et ka uus 
muuseum saab olema ideaalilähedane. Tegelikult seisid 
nii projekt kui ka muuseumitöötajad stardivalmis peaae-
gu kümme aastat (ill 1).
Kõige halvemaks asjade käigus osutuski ootusmoment, 
sest mitte mingeid ringipaigutusi fondis ei saanud ette 
võtta (seda ei võimaldanud ruumipuudus) ja igapäeva-
tööd teha oli närvesööv, sest nägime ju iga päev, kuidas 
oleks olnud vaja riiuleid korrastada, esemeid paremini 
paigutada ja inventuure teha. Igal aastal anti lootust, et 
järgmine aasta võib olla see aeg, kui oleks võimalus raha 
eraldada ja ehitus saaks alata. 
Lõpuks otsustasime ikkagi inventuuridega pihta hakata 

Pärnu Muuseumi kolimine 
 
 
Ülli Kont
Pärnu Muuseum
Aida 3
80010 Pärnu
Ylli@pernau.ee

ja selleks valisime arhiivkogu, sest põhjalikul kaalutlemi-
sel nägime, et saame hakata sealseid säilikuid ükshaaval 
puhastama, inventeerima ja korrastama, paigutades säi-
likuid karpidesse, nii et need oleksid järgmiste aastate 
jooksul kättesaadavad ja leitavad, aga siiski ka kolimis-
valmis. Arhiivkogu koosneb põhiliselt dokumentidest ja 
neid sai sorteerida isegi meie ruuminappust arvestades. 
2010. aasta alguses saadud teade ehitustööde algusest 
tekitas suurt ootusärevust. Enne ehituse algust tuli teha 
nn proovikolimine, mis tähendas vanas aidas abifondina 

Ill 2. Esimene kolimine avariipinnale.

Ill 1. Vana ait enne renoveerimistööde algust.

mailto:Ylli%40pernau.ee?subject=
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kasutusel olevatest ruumidest esemete avariipinnale ko-
limist. See kolimine ei olnud keeruline, sest esemed olid 
põhiliselt suuremõõtmelised ja pakkimiseks ei kulunud 
palju aega (ill 2).
Terve talve tuli koos projektijuhtide ja ehitajatega istu-
da ning lõputuid koosolekuid pidada. Paljusid küsimusi 
tuli otsustada õhkõrna teadmise najal. Väga palju aitas 
mind Heige Peets, kes ka siis, kui ta ise ei osanud nõu 
anda, suunas edasi inimese juurde, kes oli pädevam või 
omakorda teadis kedagi, kes nõu võis anda. Aitäh Kanuti 
rahvale! Väga palju sain abi ka Kaie Kukelt, kes vastas 
mu küsimustele isegi puhkusel olles. 

Kõige suuremad probleemid eeltöös

Päris suureks probleemiks oli fondiriiulite mõõtude ja 
mahtude määramine. Kuna Pärnu Muuseumi esemed 
olid laiali paljudel erinevatel abipindadel, siis oli väga 
raske ette määrata riiulite laiusi, kõrgusi ja vahekaugusi. 
Kõige lihtsam oli ära mõõta raamatuid ja arhiivikarpe, 
sest nende mõõdud ei ole nii erinevad ja neid sai liht-
salt meetriga mõõta. Ka kunstikogu riiulid ja mahud olid 
juba ruume arvestades varakult paika pandud. Fotokogu 
oli peaaegu ainuke, mille pärast muretsema ei pidanud, 
sest see tundus nii lihtne fondi mahutada olevat – kuid 
see muretus maksis hiljem kätte. Tekstiilikogugagi sain 
enam-vähem hakkama, sest neid esemeid sai füüsiliselt 
hinnata, riiulid ja kapid üle mõõta. Riiulite hulka sai ka 
olemasolevate riiulitega võrrelda. 
Kõige raskem oli aga ajalookoguga, sest see on nii lõp-
matult suur ja koosneb erinevatest esemetest, Täpseid 
riiulite mõõtusid ja vahekaugusi välja arvutada tundus 
olevat üsna absurdne ja mõttetu. Siiski tuli seda teha, sest 
hinnapakkumistel oli iga sentimeetri hind oluline ja riiu-
lifirmad käisid üksteise võidu riiulite omadusi selgitamas. 
Palju küsisin nõu teistelt muuseumidelt, kellel olid juba 
tänapäevased riiulid olemas ja kes oskasid hinnata nende 
miinuseid ja plusse.
Kõik see oleks olnud vähem keeruline, kui oleks olnud 
aega ja raha käia vaatamas muuseumides, kus nüüdisaeg-
ne sisustus oli juba olemas, kui oleks olnud aega asjade 
üle mõelda ja siis otsustada, kuid pidevalt saabus mingi 
küsimus kaheteistkümnendal tunnil ja kohe oli vaja selle-
le ka vastata, ilma et pikalt aega uurida või arutleda oleks 
saanud. Peab mainima, et hiljem ehituse käigus üles ker-
kinud küsimused sai alati vastavate meistrimeestega palju 
lihtsamini lahendatud, sest nemad teadsid täpselt, mida 
küsida, ja suhtusid minusse omakorda kui spetsialisti, kes 

teab, kuidas asi peab 
olema (ill 3).

Kolimise eelarve

Kuigi ehituse lõpp-
tähtaeg oli paika pan-
dud, ei saanud muu-
seum sellega reaalselt 
arvestada, sest ehitu-
se käigus tekkis palju 
probleeme, mis and-
sid märku lõpptäht-
aja edasilükkumisest. 
Nii ei julgenud me pakkimisega algust teha. Pealegi, kui 
arvestada, et muuseum pidi avatud olema viimase mo-
mendini, siis puudus võimalus ruuminappuse tõttu üldse 
midagi ladustada või kastidesse pakendada. Saime seda 
teha alles siis, kui avanes võimalus kasutada pakkide la-
dustamiseks näitusesaale. Kui lõpuks selgus tõsiasi, et 
muuseum saab tõepoolest, vaatamata kõigile rahalistele 
raskustele, valmis õigeks ajaks, siis sai hakata mõtlema 
reaalsele kolimisele. 
Järgmiseks väga suureks ja raskeks probleemiks osutus 
kolimise eelarve paikapanemine. Kuidas mõõta mahtusid 
ja küsida kolimiseks raha, kui esemed on mööda fonde 
laiali ja riiulitel museaalid kokkusurutud seisus? Milline 
on maht, kui need korralikult pakituna kastides on? Kõi-
ge lihtsam oli ette kujutada raamatukaste ja nende kogust 
hinnata, kõige ülejäänu kohta pidi lihtsalt fantaseerima, 
võttes eeskujuks ühe keskmise suurusega kaubaauto. 
Minu ammuseks murelapseks olid esemed, mis olid pai-
gutatud avariipindadele ning mis kindlasti olid tolmu-
nud; neid oli vaja enne pakkimist ja uude kohta vedamist 
puhastada. Kuidas selle kõigega toime tulla, arvestades 
meie nappi tööjõudu ja seda, et pidime viimase minutini 
muuseumi töös hoidma, andmeid väljastama, pabereid 
korras hoidma ja päris enne lõppu veel ühe näitusega 
maha saama? Tuleb tunnistada, et see oli tõesti raske. 
Aastaid tagasi, kui muuseumiehitus terendas kaugel ees, 
olin kolimist oma vaimusilmas ette näinud nii, et teeme 
rahulikult kõikide kogude inventuuri ja puhastame ära ka 
kõik esemed, enne kui pakendame. Tegelikkus kujuneb 
aga alati teistsuguseks. Loomulikult oli probleem selles, 
et meie kogude seisukorda ja töömahtu arvestades oli 
meil töötajaid väga vähe. 
Kolimiseelarvesse pidin mahutama peale kolimisfirma 
teenuse ka materjalikulu – kastid, teibid, kindad, käsiki-

Ill 3. Ehitustööd vanas aidas.



8

led ja muud sellised asjad. See ei olnudki nii raske, sest 
kastide osas olin juba ammu arvestanud, et osa kaste 
toon kasutatuna kauplustest. Arvestasin ka sellega, et 
kaste saan kasutada korduvalt. Fondidokumentide koli-
misele ja pakkematerjali kulule lisandus veel muuseumi 
mööbli, riiulite ja arvutite toomine uude majja.
Kolimisfirma käest ligikaudset eelarvet välja pressides 
– nendel ju võiks kogemustele toetudes olla parem et-
tekujutus kui minul – lõppes asi ikkagi väga umbkaud-
se numbriga. Minu eelarves pidi aga kõik paigas olema. 
Me ei saanud kultuuriministeeriumilt raha küsida umbes. 
Kõik pidi olema selge, läbinähtav ja tõestatav teibi ja kin-
dapaarini välja. 
Kui mahtusid paika pannes oli asi ebamäärane, siis sama 
lugu oli ka kolimise töötundide arvestamisega. Kuidas 
arvestada kolimispäevade arvu? Kuidas paika panna lo-
gistikat? Kui oleks vaja olnud kolida vaid raamatukaste, 
mis kenasti virnas, siis oleks see olnud vaid väike tehni-
line arvutus. 
Jällegi tuli appi võtta fantaasia ja manada silme ette ese-
mete mahud, kui need juba kastides on ja seejärel au-
tofurgoonis, ning seejärel mõelda, mitu tundi selleks 
kõigeks kulub. Reaalset arvutustehnikat või valemeid ei 
olnud võimalik kasutada.

Kuidas esemeid pakkida, kuidas arvestada logistikat?

Saime loa muuseumi kodulehel kolimisest ja kogude sul-
gemisest teada anda mai lõpus. Arvasin naiivselt, et selle 
teate peale kodulehel jääb telefon vakka ja e-mail tühjaks, 
kuid see oli asjatu lootus – telefon helises lakkamatult ja 
meilikast oli nagu ikka hommikuti täis kirju, mis algasid 
sõnadega: „Tean küll, et kolite ja teil on kiire, aga paluk-
sin väga abi ...“ Kahjuks ei saanud telefoni välja lülitada 
ja ka paljudele kirjadele tuli ikkagi vastata. 
Arhiivkogul ja arhiivraamatukogul oli väga tubli ja hoo-
likas koguhoidja Külli Lainevool, kes oli juba hakkama 
saanud suure inventuuriga arhiivkogus, see kogu ei va-
janud ka pakendamist. Koguhoidja hooleks jäi tegelda 
kõigi raamatutega, mis majas leidusid, need puhastada, 
pakendada ja sorteerida. 
Arheoloogiafondi koguhoidjaks oli Margo Samorokov, 
kes toimetas arukalt, liigutas kiirelt ja  lubas kogu oma 
materjali ise ära pakendada, kasutades õpilasmaleva lapsi.
Kunsti- ja fotokogu koguhoidja oli kahjuks lapsehool-
duspuhkusel ja kuigi teda asendav Janno Bergmann oli 
tõeliselt tubli ja kärme inimene, läks ta oma põhitööle 
tagasi just meie jaoks kõige kiiremal ajal. Kõigi ülejäänud 

kogude puhastamine ja pakkimine jäi niisiis minu mu-
reks, samuti kogu logistika paika panna ja eelkõige kõik 
mahud ette ära määrata. 
Kõikides kogudes kokku on umbes 100 000 eset. Raama-
tute ja arhiivkogu materjalide pakkimisega polnud mingit 
probleemi, need läksid kastidesse. Lihtne oli pakkida ka 
fotokogu, sest kuigi kogu on suur – 33 452 eset –, on 
fotod ise väikesed ja hõlpsasti kastidesse pakendatavad. 
Pisut raskem oli pakkida maale, sest mõned neist olid 
väga suured, rasked ja õrnad. Püüdsime kõik pakendada 
mullikilesse, et ennetada transpordil tekkivaid vigastusi. 
Õnneks ei ole meie kunstikogu suur – 1675 eset.
Tekstiilikogu pakkimisel püüdsin ladustada esemeid nii, 
et need võimalikult vähe murtud oleks. Vanade etnograa-
filiste esemete puhul üritasin kaste mitte väga täis top-
pida, sest polnud teada, kui kaua esemed kastis peavad 
olema. Ma ei teadnud, millal ma need välja tõsta saan. 
Portselani ja keraamikat püüdsin enne pakkimist puhas-
tada ja pesta, pakkimisel kasutasin algul mullikilet, kuid 
see oli kallis ja seda oli ääretult palju vaja. Näiteks sel-
leks, et ühele suurele hiina vaasile kastis turvaline pesa 
teha, kulus mitu meetrit kilet. Otsustasin natuke raske-
mad keraamilised esemed ajalehtede sisse keerata. Selgus, 
et see oli hea mõte, sest ajaleht oli odav ja väga tõhus 
pakkimisvahend. Kuigi olin ajalehti kogunud üpris pikalt, 
kevadest saadik, lõppesid need varud ühel hetkel ja tuli 
mööda linna käia ning asutustelt abi paluda. Kõik andsid 
lahkesti oma vanad ajalehed meile. 
Nagu ma ette arvasin, oli kõige raskem pakendada aja-
lookogu. See koosneb nii erinevates mõõtudes ja kum-
malise kujuga esemetest, et käisin tihti poodides spet-
siaalseid kaste otsimas. Vähem õrnu esemeid pakkisin ka 
lihtsalt jõupaberisse. Kogus on 9051 eset, kuid esemeid 
on alates juukseklambrist kuni paadimootoriteni.
Enne kolimist planeerisin kastide peale kirjutada võima-
likult palju infot, et hiljem lihtsam oleks, kuid kolimis-
tempo kasvades oli õnne, kui jõudsin pakendile peale 
kirjutada fondiruumi nime (metall, puit, tekstiil). Lahti 
pakkides selgus, et tegelikult oligi see lühiinfo kõige täht-
sam ja olulisem, niikuinii jagasin lõpuks esemed hoopis 
teiste kategooriate järgi paika. 
Meile pakuti võimalust kasutada suvise õpilasmaleva abi 
esemete puhastamisel ja pakkimisel. Esialgu tundus see 
võimalus kahtlane: kas lasta oma fondi ligi tosin õpilast, 
kes tegelikult tahaks hullata, mängida ja nalja teha? Kas 
see on mõistlik? Mõtlesin töölõigud põhjalikult läbi ja 
nõustusin, sest lõppude lõpuks ei jäänud ju ka muud või-
malust. 
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Alustasime lastega suve keskel avariipindadel olevate as-
jade puhastamist ja pakkimist. Kuigi jagasin lapsed iga 
päev rühmadesse ja nendega oli koos väga tore õpetaja, 
kes neil kogu aeg silma peal hoidis, oli ikkagi päris pingu-
tav kõike kontrolli all hoida. Selleks, et kuidagi esemetest 
ülevaadet saada, lasin ühel poisil, kes oli väga nobeda-
te näppudega, kõik arvel olevad fondiesemed tabelisse 
kanda. Kuna lapsi oli tavaliselt ühel päeval tööl 5–6, siis 
juhtus ikka nii, et igale poole ma ei jõudnud ja osa asju, 
mis polnud arvel ja mida ma kaasa võtta ei tahtnud, pa-
kiti ära, osa esemeid ei saanud aga piisavalt puhastatud. 
Raske oli ka sellepärast, et avariipindadel oli kitsas, pime 
ja loomulikult väga tolmune. Omaette probleemiks ku-
junes, et pidin iga päev 5–6 õpilase jaoks töö ette arves-
tama. Kuna mul polnud liikumisvahendit, siis juhtus, et 
äkki lõppesid otsa nii kastid kui ka pakkematerjal, teip, 
nuustikud, pintslid, käsikile. Pärnu ei ole nii väike linn, et 
jalgsi liikudes kõike kätte saada.
Peab ütlema, et lapsed olid toredad ja suhtusid muuseu-
miesemetesse tõesti ettevaatlikult ja austusega ning ma 
võisin täiesti kindel olla nende õpetaja viiekordsetele sil-
madele, mis kõike nägid, ja kõrvadele, mis kõike kuulsid. 
Loomulikult ei takistanud see õpilasi nalja heitmast ja 
uues muuseumis esemeid lahti pakkides võisin kastidelt 
lugeda selliseid asju nagu „Pätsu-aegne putsunutsuta-
ja“, „Ülli isiklik ese“ või siis „Nii õrn, et jumala eest ära 
puutu!“, sagedasem nali: „Kalevipoja viisud“. Olin palu-
nud lastel pakkidele peale kirjutada „puit“, „metall“ või 
„klaas“, sest uued fondid ei jagune kogude, vaid materja-
lide järgi. Esimesel juhul oli pakis 1920ndate–1930ndate 
tolmuimeja ning teises pakis eelmise sajandi alguse tor-
milatern. Nii et pakke fondi laiali jagades tuli mõistatada, 
mis ese pakis ikkagi on.

Kolimise logistika

Kolimisgraafikut tehes pidin arvestama kahe asjaga. 
Kõigepealt sellega, et meie enda maja fondides ei olnud 
võimalik asju pakkida rohkem, kui fondipõrand seda või-
maldas, sest raskeid raamatukaste ei jaksanud me suurde 
saali vedada. Aja parema ärakasutamise nimel vedasin 
niigi kevadel, kui muid varupindasid polnud, kogu teks-
tiilifondi üles saali, mis oli ainuke vaba pind pakkimiseks 
ja puhastamiseks. 
Talvel kolimist planeerides olin kindel, et saadan esemed 
uude majja kogude kaupa, sest nii tundus kõige loogili-
sem ja lihtsam neid kolimise ajal suunata. Tegelikult aga 
sain aru, et laadimisel peab arvestama hoopis furgooni 
mahutavusega, sest mida rohkem ühe korraga ära vedada 
saab, seda odavam. Lõpuks mängisid kolimisel väga täht-
sat rolli kaks tegurit, millest ma küll algusest peale teadlik 
olin, kuid millega täies mahus ikkagi arvestada ei osanud 
– raha ja aeg. Raha kokku hoidma pidin hakkama kohe 
algusest peale, kuid kiiremat tempot surus peale see, et 
pidime vanast majast välja kolima tähtajaks. Kolimise al-
gus venis aga ehituse tõttu ja nii sattusimegi kolimisega 
tahtmatult kiirrongile. 
Alustasime kolimist 2. augustil 2011. Esimesena kolisime 
ära arhiivkogu ja esemed, mis kõigepealt jalgu jäid. Kohe 
sai ära viidud ka esemed, mis olid väiksemates kastides, 
sest neid said paigutada fondiruumidesse koos kastidega, 
ilma et neid lahti pakkima oleks pidanud. 
Uude majja ei saanud esemeid kolida mitu päeva järjest, 
vaid vahepeal pidi kastid, mis fondipõrandale sai pan-
dud, eest ära paigutama, vastasel korral poleks olnud 
ruumi järgmist koormat ladustada. 
Õnneks sain laste abi kasutada ka fondis esemete lah-
tipakkimisel, kuid sealgi selgus läbimõtlematus. Kõikide 
asjade jaoks oleks pidanud olema rahulik kaalumis- ja jä-
relemõtlemisaeg. Ma ei osanud lastele selgitada, missugu-
seid reegleid nad peaksid järgima eset riiulile paigutades, 
sest ma ei teadnud seda veel isegi. Kuigi olin väga palju 
enne teistes muuseumifondides vaatamas käinud ja ku-
jutasin ette, kuidas esemed riiulil peavad paiknema, jäi 
tervikstruktuuri loomiseks vähe aega. Lõpuks lõin käega 
ja lasin lastel asjad lihtsalt lahti pakkida ja esemed riiuli-
tele asetada. Mul ei olnud võimalik kõike kontrollida ja 
süsteemi paika panna. Esemed oli vaja lahti pakkida kii-
resti ka sel põhjusel, et kasutasime vanu pappkaste, sama 
pakkimispaberit ja mullikilet vähemalt kolm korda. 

Ill 4. Kauaoodatud sündmus- vanast Pärnu Muuseumist fondi  
kolimine.
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Mitu korda tundsin, et mind peaks kaks olema, üks pool 
peaks kogu aeg tegelema kogude järele vaatamisega ja 
teine pool organiseerimisega. Minu õnneks oli algselt kü-
simusi ja kahtlusi tekitanud kolimisfirma väga tubli. Võin 
kinnitada, et ükski ese ei saanud kannatada ja ükski ese ei 
läinud ka kaotsi. Kolimise lõpuks jäetud väga suurte ese-
mete äratoomisel võisin nende nõuga arvestada ja koor-
mat kokku pannes kindel olla, et seda tehti autofurgooni 
maksimumi arvestades. 
Kõige suuremad esemed (kapid, suured uksed, regi, 
peeglid) jätsin viimaseks põhjusel, et need ei jääks fon-
diruumis ette mitmetele ja mitmetele kolimiskoormatele.
Kuigi suvi oli suhteliselt vihmane, vedas meil ääretult 
hästi kõigi kolimispäevade valikuga – ilm oli alati sobivalt 
päikseline ja parajalt tuuline. 100 000 eseme kolimiseks 
kulus kaksteist päeva, sh ka meie kontorimööbli ja tarvi-
kute vedamine. Viimaste asjade kolimine toimus 28. no-
vembril 2011 (ill 5).

Esemete paigutamine fondi

Usun, et kõigi kolme fonditöötaja jaoks oli unistuste kul-
minatsioon asjade fondiriiulitele paigutamine korrektselt 
ja nõuetekohaselt. Kuigi olime sellest nii palju mõelnud, 
siis seistes suurte tühjade riiulite ees, polnudki nii liht-
ne otsustada, millist struktuuri luua. Kuna meil eelmises 
fondis süsteemi ruuminappuse tõttu ei olnud, siis uues 
avaruses kippus mõte ummikusse jooksma. 
Kuidas teha jaotuskava? Esialgne jaotuskava oli loomu-
likult olemas juba ehituse ruumijaotuses: arheoloogiako-
gu, kunsti- ja fotokogu, arhiivkogu ja arhiivraamatukogu, 
metalli- ja keraamikakogu, tekstiili- ja puidukogu, mis 
tegelikult pidi vastu võtma ka kõik suuremad asjad, mis 
mujale ei mahtunud. 
Kas panna esemed ritta otstarbe, suuruse või hoopis 
numbri järgi? Selgus, et selget vastust ei olegi. Tuleb ka-
sutada kõiki kombinatsioone. Isegi kunstikogus, kus tun-
dus, et kõik peaks nagu ühte fondi ära paigutuma, selgus, 
et esemete hulgas on keraamikat ja puidulõiget, mis ei 
sobinud igale riiulile. 
Istusime iga fonditöötajaga natuke fondis, vaagisime üht- 
ja teistpidi ladustamist ning riiulite tähistamist, nii mõnigi 
algne mõte sai ringi mõeldud. Näiteks ei tulnud kuns-
tikogus kunstniku nime järgi teoste asetamisest midagi 
välja, sest kui kõrvuti sattusid suur õlimaal ja graafiline 
leht, oleks vaja läinud hoopiski eri formaadiga riiuleid. 
Samamoodi ei klappinud kaardikogu sahtlite maht. Kuna 

graafikakogu osutus arvatust mahukamaks, siis panime 
kaardikogu jaoks mõeldud sahtlitesse hoopis graafikale-
hed ja kaartide jaoks otsisin arhiivkogus uued võimalu-
sed. 
Esialgne muretu meel fotokogu osas andis endast tunda 
esimesel kolimispäeval, kui selgus, et riiulivahed on nii 
kitsad, et sinna ei mahu fotokastid ära. Jälle tuli nuputada 
meetod, kuidas fotosid paigutama hakata.
Arhiivraamatukogus tuleb veel samuti täpse jaotuskava 
üle mõtelda, kuidas oleks hiljem lihtsam infot otsida ja 
inventuuri teha. Metallifondi jagasin kaheks: ajalooko-
gu esemed (portselanist, keraamikast ja hõbedast toidu-
nõud) ja muud metallesemed (mõõgad, odad, aparaadid). 
Kõikides fondides aga on järgitud numbrite süsteemi ja 
kogusse kuuluvust, nii tekstiilifondis kui ka puidufon-
dis. Nii on hiljem lihtne esemeid leida ja inventuuri teha. 
Numbrilist suunda ei saa hoida ainult väga suurte eseme-
te puhul, sest neid ringi paigutada ei ole mõtet. 
Heige Peets oli mulle andnud nõu kasutada riiulite katmi-
seks parketi alusmaterjali (õhuke ja kerge happevaba ma-
terjal), seetõttu saab esemed ladustada otse riiulitele, ilma 
karpe või muud pakkematerjali kasutamata. Meie fondi-

Ill 5. Finiš- uus fondiruum.
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des on tolmuvaba õhk, täpne temperatuur ja niiskusaste. 
Kõige rariteetsemad ja õrnemad esemed pakendan aga 
ikkagi harjumuspäraselt siidpaberisse. See tundub kõige 
turvalisem. Õrnad suured vaasid ja kannud asetan samu-
ti omaette kastidesse, sest need võivad riiulite liikumisel 
libiseda. 

Mis oli kõige olulisem?

Seesuguste suurte ettevõtmise juures nagu muuseumi 
kolimine tuleks kindlasti arvestada, et paljud asjaolud 
muutuvad, paljusid otsuseid tuleb töö käigus muuta, pal-
ju otsuseid tuleb jooksujalu vastu võtta. Kindlasti peavad 
paika pandud olema mingid plaanid ja mahud, kuid ühest 
retsepti või graafikut anda ei ole võimalik. Kõige oluli-
sem on kiire reageerimine, julgus otsustada, eelteadmised 
oma tööst ja valmidus kuulata teiste nõuandeid. 

Kokkuvõte 

Usun, et unustame peagi kolimisega seotud meeletu töö 
ja vaeva. Uue muuseumi suurepärased ruumid ja nõue-
tekohased tingimused annavad jaksu edasi minna ja uusi 
eesmärke seada. Kuigi planeeritud on väga palju näitusi, 
sooviksin kõigepealt korda saada kogude süsteemse pai-
gutuse fondides, teha põhjaliku inventuuri ja kogude hin-
damise spetsialistidest komisjonide osavõtul. See annaks 
tuge tõestamaks, et ka väikemuuseumidel on elujõulisust 
ja eelkõige seda, et väikemuuseumid on oma kogukon-
nale vajalikud.

 
SUMMARY 
 
Move of the Pärnu Museum
Ülli Kont

A project to build a new museum in Pärnu was made up in 2002 as the building erected in 1971 had deteriorated and 
did not meet the demands of  a modern museum any more. Construction started in the summer of  2010 and it was 
planned to complete the building with modern exhibition halls and storerooms by September 2011. Owing to the lack 
of  space in the old building many collections were in auxiliary storerooms all over the town. This made packing and 
the logistics of  the move complicated indeed. The  plans and schedules were made but when the moving started quite a 
lot had to be reconsidered and solved in a different way. To relocate all the collections of  a museum is not an everyday 
assignment and it is not possible to follow somebody else’s example either. The valuable advice was got from other mu-
seums and the Conservation Centre Kanut. The most essential with the extensive and complicated move were quick 
reactions, daring decision-making, readiness to listen to and follow advice and, of  course, prior knowledge of  work.

Ill 6. Avar ja puhas uus Pärnu Muuseum Aida 3.
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Tekstiilesemed kuuluvad muuseumides säilitavate ob-
jektide seas keskkonnatingimuste suhtes tundlikumate 
hulka. Tekstiilide sobimatutes tingimustes hoiustamine 
võib põhjustada nende hävimist ja seega tekitada kultuu-
ripärandile korvamatut kahju. Tekstiilide säilitamine on 
keerukas ja paljusid tegevusi hõlmav valdkond. Tegemist 
on protsessiga, mille eesmärgiks on teadlikult ja süste-
maatiliselt ennetada võimalikke kahjustusi ja tagada sel 
viisil tekstiilide kestmine (1).
Ennetuskavade rakendamine muuseumides vähendab 
konserveerimist vajavate esemete hulka ja aitab luua või-
malikult sobivamaid säilitustingimusi. Tekstiilesemete 
korrektne hoiustamine on saavutatav süstemaatilise pla-
neerimise, säilituskeskkonna seire, muuseumikogude hin-
damise ja neile ligipääsu parandamise abil (2). Säilitamise 
kavandamine tõstatab küsimuse ühtsest muuseumipolii-
tikast, selle lühi- ja pikaajaliste eesmärkide püstitamisest 
ning kõikidele muuseumidele ühtsetest tööjuhenditest. 

Magistritöö eesmärgiks oli tekstiilesemetele keskendudes 
esitada teoreetiline raamistik ja pakkuda praktilisi lahen-
dusi võimaliku muuseumide ühishoidla kavandamiseks. 
Magistritöö annab ülevaate tekstiilmaterjalide haldamise, 
hooldamise, seisundi ja säilitamise praegusest olukorrast 
neljas Eesti muuseumis: Eesti Vabaõhumuuseumis, Ees-
ti Ajaloomuuseumis, Tallinna Linnamuuseumis ja Harju-

Keskkonnatingimused tekstiilide 
säilitamiseks ja muuseumikogude 
ühishoidla rajamiseks vajalikud 
ressursid 
 
 
Theodora Kormpaki, MA
Eesti Kunstiakadeemia
Estonia pst 7 / Teatri väljak 1
10143 Tallinn 
theodora.kormpaki@artun.ee

maa muuseumis. Tihedas koostöös nende muuseumide-
ga viidi läbi tekstiilihoidlaid puudutav uuring.

Kogutud informatsiooni ja vaatlusandmete põhjal val-
misid graafikute ja fotodokumentatsiooniga varustatud 
aruanded, mis tuginevad teoreetilisele raamistikule (2,3). 
Iga muuseumi hoidla kohta koostati kolm aruannet: 

1. Tekstiilesemete kaardistamise aruanne.
Tekstiilesemed kaardistati vastavalt tekstiili tüü-
bile (lame, kahe- või kolmemõõtmeline ese) (4), 
samuti hinnati hoidlas olevate objektide arvu ja 
objektide hoiustamise meetodeid. Selle aruande 
abil on võimalik teada saada esemete hoiustami-
seks vajaliku ruumi suurust ning hoidlainventari 
tüüpi ja kogust.

2. Muuseumikeskkonna aruanne (säilitamisplaan, 
turvalisus, hoiustamistingimused, esemete mär-
gistamine, hoidlate seisukord).  
Muuseumikeskkonna aruande eesmärk on kol-
lektsiooni võimalike riskide määramine. Selleks 

Kurmo Konsa, PhD
Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
kurmo.konsa@ut.ee

Ill 1. Tasapinnaliste tekstiilide hoiustamine ja märgistamine (Tekstiilihoidla  
Nr. 2, Eesti  Vabaõhumuuseum). Foto: T.Kormpaki.

mailto:theodora.kormpaki%40artun.ee?subject=
mailto:kurmo.konsa%40ut.ee?subject=
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hinnati süsteemse säilitamise kava olemasolu ja 
selle rakendamist; kirjeldati säilitamisel tekkinud 
probleeme ja raskusi ning analüüsiti kogude hal-
damist ja hoidlate seisukorda. Uuring põhineb 
teistel samalaadsetel uuringutel, mis on tehtud 
Victoria ja Alberti muuseumis, Kanada Loodus-
muuseumis(5) ja Taani Rahvamuuseumis(6). Uu-
ring on kohandatud eesti muuseumide tüüpidele 
ja vajadustele. 

3. Tekstiilesemete seisundi analüüsi aruanne.
Tekstiilesemete seisundi analüüsi aruande vorm 
on välja töötatud vastavalt tekstiilesemete tun-
nustele ja võimalikele kahjustustele. Kahjustuste 
summeerimisel on võimalik määrata iga objekti 
seisund. Objektide seisundi kirjeldamiseks kasu-
tati neljaastmelist skaalat, st iga objekt sai lõpp-
kokkuvõttes hinnanguks kas „väga hea“, „hea“, 
„halb“ või „väga halb“ (7). Uuring põhineb teo-
reetilisel raamistikul, esemete vaatlusel  ja nende 
kahjustustel ning valmis koostöös magistritöö 
juhendaja Kurmo Konsaga. Uuriti juhusliku va-
liku printsiibil valitud tekstiilesemeid, valik tehti 
koostöös muuseumi koguhoidjaga. Tekstiilese-
mete seisundi analüüs annab hoidlas olevate ese-
mete olukorrast realistliku pildi ning peaks ole-
ma ennetuskavade, sh otsustuste ja rakendamiste 
aluseks. 

Muuseumide tekstiilikogude põhjal oli oluliseks magistri-
töö järelduseks, et kõikides uuritud tekstiilikogudes valit-
seb ruumi ja inventari puudus. Paljudel juhtudel kasutati 
ebasobivat inventari ning mõnel juhul olid hoidlaruumid 

tekstiilide säilitamiseks täiesti sobimatud. Säilituskavade 
rakendamine muuseumides sõltus suuresti kasutatavatest 
ruumidest ja muuseumide üldisest majanduslikust olu-
korrast.

Uuritud muuseumide hoidlate (5 hoidlat) põhiproblee-
mid on järgmised:
•	  hoidlas puudub sobiv  hoiustusinventar (see kehtib 

kõikide uuritud hoidlate kohta);
•	  ruumidesse pole enam võimalik esemeid lisada (neli 

hoidlat viiest);
•	  hooned on hoidlate asukohaks täiesti sobimatud 

(kaks hoidlat viiest); 
•	  hoidlas on raskusi säilitamisplaani rakendamisega 

(neli hoidlat viiest);
•	  hoidlas on raskusi temperatuuri ja õhuniiskuse and-

mete kogumisega (kaks hoidlat viiest);  
•	  hoidlas on raske saada ülevaadet esemete arvust ja 

neid kaardistada (kaks hoidlat viiest);
•	  hoidlas puuduvad vajalikud materjalid hoiustami-

seks (neli hoidlat viiest);
•	  hoidla uksed ja aknad ei ole turvalised (üks hoidla 

viiest);
•	  puuduvad hoidlatöötajad (kolm hoidlat viiest).

Tekstiilesemete seisundi analüüsi tulemused olid järgmi-
sed:
•	  kolmes hoidlas on enamik esemeid seisukorras 

„hea“; 
•	  neljas hoidlas on esemeid seisukorras „väga halb“;
•	  kõikides uuritud hoidlates on esemete põhikahjus-

tusteks augud;
•	  kolmest hoidlast leiti hallituskahjustustega esemeid; 
•	  neljast hoidlast leiti deformeerunud esemeid;
•	  kolmes hoidlas tuvastati värvikadudega esemeid.

Magistritöös pakuti välja lahendused ja tehti ettepane-
kuid nelja muuseumi olemasolevate hoidlate säilitustingi-
muste parandamiseks ning uue nõuetekohase ühishoidla 
rajamiseks. Uus ühishoidla, mille kavandamisel võetakse 
arvesse kõiki olulisi aspekte, oleks võimalus luua kultuu-
riväärtuslike (tekstiil)esemete säilitamiseks oluliselt tur-
valisemad ja soodsamad hoiutingimused. 

Muuseumide ühishoidla tuleks kindlasti kavandada laien-
datavana, nii et hoiustatavate esemete arv poleks piira-
tud. Ühtlasi peaks kasutatama standarditele vastavat eseme-
te märgistamise süsteemi, mis võimaldaks kiirelt ja lihtsal 

Ill 2. Esemete vana kataloogimise süsteem (Tallinna Linnamuuseum). 
Foto: T.Kormpaki.
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viisil saada informatsiooni eseme või kollektsiooni seisun-
dist, võimalikust eksponeerimisest näitusel või vajadusest 
eset konserveerida. Uute tehnoloogiliste võimaluste ja 
tehniliste abivahenditega on kogudest ülevaate saamine 
oluliselt hõlpsam ega ole ka nii ajamahukas.

Hoidlate ja esemete seisukorra analüüs on vajalik ajaloo-
lise, kunstilise ja sotsiaalse tähtsusega objektide säilitami-
seks ning esemete väärtuse hindamiseks. Selline lähene-
mine võimaldaks teha otsuseid, mis tagavad, et ohusta-
tud, halvas seisukorras objektid konserveeritaks õigeaeg-
selt ja hoiustataks parimates võimalikes tingimustes.
Kindlasti tasuks mõelda laiemalt, riiklikult tehtavatele re-
gulaarsetele uuringutele ning eri muuseumide kogude ja 
nendes säilitatavate materjalide analüüsidele. See on va-
jalik, arvestades muuseumikogude ruumipuudust, sellest 
lähtuvaid riske ja vajakajäämisi säilitustingimustes. Või-
maliku uue muuseumide ühishoidla loomine eeldaks ka 
süsteemsete säilitustingimuste väljatöötamist.

Ill 3. Sõjaväevormid hoiustatuna horisontaalses sahtlis (Eesti Ajaloomuuseum). 
Foto: T.Kormpaki.

http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/580/Green_Managing.pdf?sequence=2
http://www.mavic.asn.au/assets/Small_Museums_Cataloguing_Manual_4th.pdf
http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic44-03-007.html
http://www.natmus.dk/graphics/konferencer_mm/microclimates/pdf/relly.pdf
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SUMMARY 
 
The textile environmental conditions and the resource needs of building up shared storage facilities for museum 
collections
Theodora Kormpaki, MA, Estonian Academy of Art
Kurmo Konsa, PhD, University of Tartu

The article is an overview of  the MA thesis The textile environmental conditions and the resource needs of  building 
up shared storage facilities.
Textile preservation refers to the caring and maintenance processes that would avoid further damages, ensuring the 
durability of  textile objects. Preventive programmes established in museums should support the reduction of  deterio-
ration agents and the rate at which items need treatment.
The research that was carried through in five Estonian museums depository facilities focused on management, mainte-
nance, condition and preservation of  textile collections. Survey reports for gaining necessary information were created.
A shared storage facility could be a solution to the problems and difficulties the museums experience when following 
their preservation plans. It might be difficult to have an ideal functioning depository as the possibility of  human error 
remains, but all attempts to achieve it can have beneficial results in the preservation of  cultural heritage.
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Peakatete toestamisest ja  
pakendamisest
 
 
Eve Kasearu
Eesti Rahva Muuseum
Veski 32 
Tartu
eve.kasearu@erm.ee

Fotod: Arp Karm, Eesti Rahva Muuseum

Meie memmel mitu mütsi, 
küla memmel kümme mütsi, 

sauna memmel sada mütsi …  
(ERM EA2, A. Jürgens, Peetri khk, 1923, lk 555)

Eesti Rahva Muuseumis on üsna suur peakatete kollekt-
sioon, mis hõlmab nii rahvarõivaste juurde kuuluvaid kui 
ka moerõivastega kantud peakatteid. Museaalide kahjus-
tumisriski vähendamiseks on kollektsiooni kuuluvaid, 
vormi töödeldud peakatteid osade kaupa pakendatud. 
Töö käigus on kujunenud mõned käepärased lahendu-
sed, mida järgnevalt lähemalt kirjeldan.

Toestamine

Et kollektsioon on suur, kuid samas vajavad kollektsioo-
ni kuuluvad museaalid igaüks erisugust toestust, siis oli 
oluline välja mõelda vähese tööjõu- ja ajakuluga valmis-
tatavaid konstruktsioone.
Põhiliselt on tugikonstruktsioonidena kasutusel erineva 
suurusega torud. Torude valmistamiseks olen kasutanud 

puhverdatud arhiivikvaliteediga kartongi (kartong Pas-
partuu, valge, 400 g, Maksing OÜ). Toru küljed ühendan 
õmblusega. Õmblemiseks on hea kasutada sama pistet, 
millega õmmeldakse dokumente toimikusse. See on liht-
ne ja vähese ajakuluga saab piisavalt tugeva ühenduse. So-
bivaks õmblusmaterjaliks on puuvillane heegelduslõng. 

Ill 1. Toru on peakatte alumise serva kahjustumise vältimiseks 
vähemalt 5 mm toestatava eseme sügavusest kõrgem. Teravad nurgad 
on lõigatud kumeraks, et vältida nii peakatte sisemuse kui ka toru 
polsterdamiseks kasutatud paberi rebenemist.

Ill 2. Toru polsterdami-
seks on parem kasutada 
veidi muljutud siidpa-
berit, sest see ei ole nii 
libe kui mikalent ja ese 
püsib toru peal stabiil-
semalt. Kuna toestused 
on tehtud igale esemele 
mõõdu järgi, on hea 
märgistada need eseme 
numbriga, et käsitsemi-
sel toestused segamini ei 
läheks. 

Ill 3. Toestava toru ülemise serva pehmendamiseks on vajalik lisapols-
terdus, milleks piisab 2–3-kordseks kokku murtud siidpaberist.

mailto:eve.kasearu%40erm.ee?subject=
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Kartongist torud olen õmbluste tasandamiseks ja tera-
vate servade polsterdamiseks katnud puhverdatud siid-
paberiga (siidpaber, valge, 18 g Maksing OÜ) (ill 1–3). 
Toestamisel ja pakendamisel on vaja arvestada peakatte 
konstruktsiooni või kaunistuste eripärast tulenevate juba 
olemasolevate kahjustuste süvenemise või uute kahjus-
tuste tekkimise riski vähendamisega. 
Rahvarõivastega kantud meeste kaapkübarate puhul on 
üsna tihti peakatte põhi rummu küljest osaliselt või ter-
venisti lahti tulnud. Kui peakatte materjal ja kübara serv 
ning serva ja rummu ühendus on siiski piisavalt tugevad, 
olen toestuseks teinud n-ö äärega välimise toru (ill 4–6). 
Toru on umbes 5 mm rummu sügavusest kõrgem ja to-
ruserv vähemalt 5 mm kübara servast laiem. Osaliselt 
rummust eraldunud põhjaga kaapkübarad asetasin torus-
se koos mikalendiga, mis hoiab põhja alla vajumast. Ese-
me katmiseks võib kasutada ka mõnda muud museaalide 
pakendamiseks sobivat õhukest paber- või tekstiilmater-
jali. Siinsel juhul kasutasin siidpaberi asemel mikalenti, 
sest see on sile ja libe ning nii on eset mugavam toestuse 
sisse panna. Kui peakatte sisemus (vooder, higipael vm) 
oli oluliselt kahjustunud või katki, olen pannud kübara 
sisse lisaks kartongist keeratud lahtise rõnga, et vähenda-
da ohtu pakendamisel museaali seestpoolt rohkem kah-
justada.
Sarnane pakendamismoodus sobib ka muudele laiema 
servaga peakatetele, kui serv ning serva ja rummu ühen-
dus on piisavalt tugev. 
Et nokaga peakatted püsiksid toestusel stabiilselt, tuleb 
need asetada otse ning lisaks rummu sügavusele on vaja 
toru kõrgusele juurde arvestada ka noka laius (ill 7). 
Naiste peakatete puhul on vormi toestamisele lisaks 
sageli probleemiks õrnade kattekangaste ja kaunistuste 
säästmine.
Rahvarõivaste juurde kantud pottmütsid ja pärjad on 
enamasti kaetud siidkangaga ning kaunistatud paelte, 
pitside, litrite, helmeste jm tähelepanelikku käsitsemist 
nõudvate detailidega. Sarnaseid materjale on kasutatud 
ka linnamoeliste tanude ja kübarate juures.
Pottmütside pakendamisel leidsime, et kõige turvalisem 
on seda liiki peakatet hoida sarnases asendis, kui neid kan-
ti. Sedasi oleks üsna hästi kaitstud nii õrn siidist pealisriie 
kui ka servapitsid ja ka kuklasse kinnitatud lindid. Pott-
mütsi lindid olen rullinud umbes 5 cm läbimõõduga kar-
tongist rullidele. Kui lindi kinnitusviis võimaldab, siis olen 
ruumi säästmiseks ja mugavamaks käsitsemiseks rullinud 
mõlemad lindiotsad ühe aluse peale. Kui see pole või-
malik, siis olen kummagi lindiotsa eraldi rullile keeranud.  

Ill 4. Kaapkübar (ERM A509:3905 Reigi).

Ill 5. Mikalendiga kaetud kaapkübar (ERM A509:3905 Reigi) toestustorus.

Ill 6. Sisemise kaitserõngaga välisele torule toestatud kaapkübar (ERM 
A509:3905 Reigi).

Ill 7. Toestusele asetatud tekkel (ERM D197:7).
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Lindid on alusele rullitud koos lindist veidi laiema siidpabe-
rist või mikalendist ribaga (ill 8). 
Põhjata, võrukujulised peakatted (nt pärjad) olen toes-
tanud eseme suurimast laiusest vähemalt 10 mm kõrge-
male torule nii, et see oleks nii alumisest kui ka ülemisest 
servast laiem (ill 9). 
Lintidega pärgadel, millel pole reljeefseid kaunistusi ja 
mille lintide kinnitusviis võimaldab, olen lindid keeranud 
ümber pärja võru. Pärja võru ja lindi vahel on polsterdu-
seks siidpaber (ill 10–11). Kui lindid on kinnitatud võru 
alumise serva külge, olen need rullinud sarnaselt pott-
mütside puhul kirjeldatuga ja asetanud rullid pärja sisse 
(sarnaselt seppeliga ill 13) 
Väga õrnade ja erisuguste kaunistustega peakatete (nt 
seppelid) toestamine on komplitseeritum (ill 12). Sellise 
eseme olen kõigepealt asetanud torule ning lindid keera-
nud kartongist rullidele sarnaselt pottmütside puhul kir-
jeldatuga. Võru kaunistuste kaitseks olen museaalile üm-
ber pannud kokkuõmmeldud kartongist rõnga (ill 13). 

Ill 8. Lintidega pottmüts (ERM A811:67ab Rakvere) on asetatud toestavale 
torule püsti, lindid on rullitud ühele alusele.

Ill 9. Kõvenduseta pärg (ERM 13487 J-Jaani). 

Ill 10. Võru külge sõlmitud lintidega pärg (ERM 9730 Rapla).

Ill 11. Pärja (ERM 9730 Rapla) lindid on keratud ümber võru.

Ill 12. Seppeli (ERM 4890 Käina) võru on tihedalt kaetud õrnade nn siidipär-
litega (õhukesest klaasist hõbeda- või kullavärvilised helmed), värviliste helmeste, 
litrite, kardpaela jm detailidega. Kuklasse on võru alumise serva külge kinnitatud 
mitmekordselt siidpaelad.

Ill 13. Toestusega seppel (ERM 4890 Käina).
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Ruumi kokkuhoiu mõttes on lindirullid asetatud võru 
sisse. Sellised esemed tuleb kindlasti pakendada ka karpi, 
isegi siis, kui neid hoiustatakse kapis. 
Rosettideks seotud või kinnitatud kaunistused olen toes-
tanud samuti kas kartongist keeratud rullidega või siidpa-
berist ümarpolsterdusega (ill 14). 

Pakendamine

Peakatete pakendamiseks oleme kasutanud nii juba ole-
masolevaid kui ka uusi karpe. Suuremale hulgale enam-
vähem sarnaste mõõtudega esemetele (nt pottmütsid) 
on tellitud karbid OÜ-st Maksing. Väikesearvulistele 
kollektsioonidele, erineva suurusega esemetest kollekt-
sioonidele või õrnade detailidega museaalidele olen ise 
kartongist karbid teinud. Õrnade detailide puhul on olu-
line, et karbid avanevad tasapindseks ja esemed on vaa-
deldavad karbist välja võtmata (ill 15). 
Vanu karpe on tulnud esemete turvalisemaks paiguta-
miseks ja kapiruumi kokkuhoiuks veidi kohendada. Eri-
mõõtmeliste linnamoeliste tanude paremaks paigutami-
seks kujundasin olemasolevatesse karpidesse S-kujulised 
kartongist vaheseintega pesad (ill 16–17). 
Kahjuks ei mahuks kõik esemed koos karpidega olemas-
olevale pinnale ära ja seepärast on pakendamisel tulnud 
mõnikord piirduda vaid kattepaberitega (ill 19). Eseme 
pakendamisel ainult kattepaberiga on mikalendi servad 
pandud toestustoru sisse ning museaali saab tõsta, hoi-
des teda toestustorust. Eseme pakendamisel karpi on 
mikalendi servad üleval ning eset saab karbist välja tõsta 
koos paberiga, hoides kinni mikalendi servadest. Nii kat-
tepaberitele kui ka karpidele on kinnitatud esemete hõlp-
samaks leidmiseks numbrisildid. Erikäsitlemist nõudvate 
esemete pakenditel on lisaks hoiatusmärgid ja tähelepanu 
nõudva detaili või kahjustuse lühikirjeldus (ill 18–20). 
Eesti Rahva Muuseumi vaevab terav hoidlapinna nap-
pus ja seetõttu on eelisjärjekorras karpidesse pakendatud 
rohkem kahjustatud, vanemad ning kergemini kahjustu-
da võivast materjalist või õrnade lisanditega museaalid.

Ill 14. Linnamoelise tanu „oubi“ (ERM A566:291 Vigala) siidpaberist rul-
litud polsterdustega paelkaunistus. 

Ill 15. Linnamoelise tanu „oubi“ (ERM A566:291 Vigala) avatud karp.

Ill 16. Kartongist vaheseintega karp.

Ill 17. Linnamoeline tanu oma pesas.
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SUMMARY

Under-propping, bracketing and packing of headgear
Eve Kasearu

The article offers a survey of  methods and solutions used at the Estonian National Museum to under-prop and pack 
headgear. The National Museum’s collection of  headgear is rather big, including those hats and caps that were worn 
with national costumes as well as those that were accessories to fashionable clothes. As every item in the collection 
needs a different bracket or prop, the constructions that would not be labour- and time-consuming when they are made 
are preferred. Basically various tubes and rolls are used. For packing purposes museum has old and new boxes that are 
usually commissioned for items of  the same size (like the so-called pot-hats). For small collections, items of  different 
sizes or fragile headgear author has made cardboard boxes herself. As the collection is in constant use, there is a need 
to use under-props and packing that would be both safe and easy to use. 

Ill 18. Pakendatud pärjad ja seppelid. Ülemisel riiuli hoiatusmärgiga 
karbid.

Ill 19. Toestatud ja kattepaberiga kaetud kübarad. 

Ill 20. Hoiatusmärgi ja selgitusega pakend.
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UURINGUD JA MATERJALID

Kolga-Jaani krutsifiks,  
uuringud ja tõlgendused 
 
 
Pia Ehasalu
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
pia.ehasalu@kanut.ee 

Ill 1. Üldvaade Kolga-Jaani krutsifiksist koos 
ristiga.

Krista Andreson 
Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
krista.andreson@ut.ee

Signe Vahur
Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu
signe.vahur@ut.ee

Eestimaist keskaegset kunstipärandit on säilinud vähe 
ning sedagi peamiselt hiliskeskaja perioodist – 15. sajan-
dist. Peaaegu kogu 13.–14. sajandisse dateeritav puuni-
kerduskunst on koondatud muuseumidesse. Üheks taoli-
seks haruldaseks eksemplariks, mis seniajani Eesti kirikut 
kaunistab, on Kolga-Jaani maakirikule kuuluv 14. sajan-
disse dateeritud krutsifiks (ill 1). 
2011. aastal algatas Muinsuskaitseamet Kolga-Jaani krutsi-
fiksi uurimis- ja konserveerimistööde projekti, mille teos-
tajaks valiti Ennistuskoda Kanut. Projekti esimeses etapis 
sooviti teostada krutsifiksi uurimistööd ning lähtudes uu-
rimistulemustest töötada välja sobiv konserveerimisme-
toodika. Krutsifiksi puidu ja värvikihi seisund ei olnud küll 
halb, kuid krutsifiksi välimust moonutasid oluliselt varase-
mate korrastustööde käigus tehtud ebaühtlased kullatise ja 
pronksvärvi kihid. Siinse artikli eesmärk on anda ülevaade 
uurimistööde käigus esile tulnud informatsioonist ning 
püüda seda tõlgendada varasema teabe valguses. 

Krutsifiksi kirjeldus, ajalugu ja atribueeringud 

Kristuse skulptuur on teostatud ümarplastiliselt, ühest 
puupakust (mõõtmed: kõrgus ca 59,5 cm, laiali siruta-

tud kätega ca 50 cm). 
Skulptuuri käed on ni-
kerdatud eraldi ning 
figuuri torso külge lii-
detud õlgadest tappi-
de ja metallist naeltega. Arvatavalt ei ole algne puidust 
treitud tüübel, mis läbib jalalabasid ning ei läbi hilisemat 
risti (ill 2, vt lk 22). Kristuse figuur on modelleeritud 
väga peenelt. Vaadeldav krutsifiks kuulub nn kolmenaela 
krutsifiksi tüüpi (1). Kolga-Jaani krutsifiksi iseloomustab 
kõverdunud, keskteljelt küljele nihutatud kehahoiak: lan-
getatud pea on pööratud paremale, puusad vasakule, tu-
gevalt kõverdunud põlved suunatud paremale. Kurviline 
kehakontuur, muskulatuurne kõhuosa ja esiletoodud 
roidepiirkond rõhutavad Ristilöödu kannatust. Pinget 
Ristilöödu kehas on meister edasi andnud ka rangluu ja 
käsivarte kujutamisel. Suletud silmade, ninajuurel kort-
sutatud kulmude ning laubakurdudega nägu väljendab 
Kannataja valu ja piina. Kristuse juuksed ja habe on 
markeeritud üldistavalt. Paralleelsete lainetena kaardu-
vad juuksed eenduvad kõrva kohal ja langevad siis õlga-
delt selja taha, abaluuni. Okaskroon on nikerdatud koos 
peaosaga, modelleeritud paralleelsete keerdudena (ill 3). 

mailto:pia.ehasalu%40kanut.ee?subject=
mailto:krista.andreson%40ut.ee?subject=
mailto:signe.vahur%40ut.ee?subject=
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Ill 2. Deatailvaade Kristuse figuuri jalalabast koos värvisondaažiga. 
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Ill 3. Detailvaade Kristuse okaskroonist.

Kristuse okaskrooni okkad puuduvad, nende kunagisest 
olemasolust annavad tunnistust augud okaskroonis. Üle 
põlvede ulatuva niuderätiku kujundust iseloomustavad 
külgedelt alla rippuvad siilud, kaks paralleelset diagonaal-
volti ning sügavad vaagenvoldid esiosas ning küljel.
Kristuse figuuri katab ebaühtlane ja kulunud pronksvär-
vi kiht, mille all on varasem pronksvärvi kiht ja kullatis. 
Puuduvad Kristuse algsed käelabad alates randmest ning 
tõenäoliselt on käsi mingil määral ka lühemaks lõigatud, 
sest käte proportsiooni on muudetud (ill 4). Seejuures on 
ka hiljem lisatud käelabad tehtud eri ajal, sest erinev on 
nii nende lõikamise viis kui ka neid kattev viimistluskih-
tide hulk (ill 5). Nii on tõenäoliselt varasem Kristuse fi-
guurile lisatud parem labakäsi, mille tagaküljel on näha ka 
kullatise ja hilisema (tumeda oliivikarva) pronksvärvi jäl-
gi. Arvatavalt on see käelaba lisatud samaaegselt figuuri 
kuldamisega. Kristuse vasak labakäsi on valmistatud olu-
liselt kohmakamalt ning viimistletud säravama pronks-
värviga. Figuuri parema jala põlve kohal on tuvastatav 
tumenenud-söestunud kiht, mis on tõenäoliselt tekkinud 
kuumakahjustuse (arvatavalt küünla) tagajärjel (vt ill 6) 
Kristuse figuuri puidu pealispind on väga pehme, mis 
viitab sellele, et figuur on kunagi asunud üsna kehvades 
kliimatingimustes.
Kristuse figuur on ristile kinnitatud kahe kruvi abil. 
Neljanurgeline mustaks värvitud rist toetub profileeritud 
jalamile, mille tagakülg on avatud (mõõtmed: koos alusega 
kõrgus 122,2 cm, laius 60,4 cm, sügavus 15,4 cm; vt ill 7). 
 Fikseerimiseks on kasutatud tapp-, tüübel-, nael- ja liim-
ühendusi. Tõenäoliselt ei ole krutsifiksi rist spetsiaalselt 
sellele Kristuse figuurile valmistatud: mitmete naelaa-
ukude olemasolu laseb oletada, et risti algne figuur on 
praeguse figuuriga asendatud. Rulluvate otstega risti 
silt „INRI“ pole samuti algselt risti juurde kuulunud, 

vaid on kinnitatud 
sinna arvatavalt 
Kristuse figuuriga 
samal ajal. 

Senised käsitlused

Varaseimad seisu-
kohad krutsifiksi 
vanuse ja valmis-
t ami sp i i r konna 
kohta on esitanud 
Sten Karling 1946. 
aastal ilmunud mo-
nograafias Eesti 
keskaegsest puu-
skulptuurist (2). 
Karlingi järgi esin-
dab Kolga-Jaani 
skulptuur 14. sajan-
di keskpaigas ning 
järgneval kümnendil levinud tüüpi, mida iseloomustavad 
esileulatuvad põlved ja allavajunud keha. Näiteks nime-
tab autor 14. sajandi II kolmandikku dateeritud krutsifiksi 
Sileesiast, Wartenbergist (3), tõdedes samas, et Kolga-Jaani 
töö ei ole nii „valulik“ kui Sileesia näide. Karling osutab õi-
gustatult kirjeldatud tüübi laiale levikule üle Euroopa, seal-
hulgas ka Saksa „tuumikmaal“ ja Skandinaavias (4). Enim 
k o k k u p u u t e i d 
leiab Karling aga 
Preisimaa päritolu 
töödega, mis on 
Karl Heinz Claseni 
poolt liidetud 
„Thorni krutsifik-
si meistri“ ringiga 
(5). Tuntuim näide 
sellest grupist – 
krutsifiks Thorni/
Toruni Jakobi ki-
rikust (6) – pakub 
siin Karlingi mee-
lest võrdlusainet 
ristile kinnituses, 
kuid ka näo, rinna-
korvi ja niuderätiku 
kujutamises. 

Ill 4. Kristuse figuuri tagakülg.

Ill 5. Kristuse figuuri labakäed. 

Ill 6. Detailvaade Kristuse figuurist.
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Et Thorni meistri tegutsemisaja paigutab Clasen 1300. 
aastate lõppu, dateerib Karling sellesse perioodi ka Kolga-
Jaani krutsifiksi, täpsemalt 14. sajandi 80ndatesse (7).
2010. aastal ilmunud artiklis (8) juhtis Krista Andreson 
tähelepanu Kolga-Jaani Ristilöödule iseloomulikule ku-
jutusviisile, kus figuur on ristil tugevalt kõverdunud ja 
frontaalteljelt kõrvale nihutatud. See tüüp levis alates 
13. sajandi viimastest kümnenditest mõningate variat-
sioonidega peaaegu kõikides žanrites üle kogu Euroopa 
(Prantsusmaal, Inglismaal, Saksamaal) (9). Kirjeldatud 
siksak-kontuuri kohtab muuhulgas juba ka Giovanni 
Pisanole omistatud krutsifikside juures (10). Iseloomulik 
on siin ülespaisutatud rinnakorvi ja sissevajunud kõhu-
piirkonna vaheline kontrast, mida rõhutab sügav kurv 
taljejoonel (11). Valdavaks muutus kirjeldatud kujutus-
skeem 14. sajandi esimestel kümnenditel, jätkudes sajan-
di keskpaigani.

Ekspressiivsemateks näideteks 14. sajandi algusest on nn 
Crucifixi dolorosi’d (12), mis väljendavad kannatust rõhu-
tatult drastilisel moel. Paralleelselt levisid maalikunstis ja 
(pisi)plastikas ka ristisurma mahedamad, traditsioonilise-
mad väljendajad, mida nimetatakse ka „prantsuse-gooti 
tüübi“ esindajateks (13). Nende hulka võib liigitada ka 
Kolga-Jaani krutsifiksi kujutustüübi. Reinimaa, täpsemalt 
Kölni päritolu tahvel- ja raamatumaal ajavahemikust 
1320–1340 (14) ning üksikud näited piirkonna puuskulp-
tuuris (15) (ill 8, 9) ajendasid Kolga-Jaani krutsifiksi da-
teerima 14. sajandi 20–30ndatesse aastatesse (16).

Krutsifiksi päritolu ja paiknemine

Varaseima teate krutsifiksi paiknemisest Kolga-Jaanis 
leiame kiriku 1846. aasta visitatsiooniprotokollist (17), 
mille inventariloetelus on nimetatud kahte krutsifiksi: „1 
Crucifix auf  dem Altar (vergoldet), 1 Crucifix auf  der Kanzel“ 
(18). 1858. aasta visitatsioon lisab: „1 SargsCrucifix, seit 
der letzten Visitation im Jahre 1852 hinzugekommen“ (19). 
Kullatud krutsifiks altaril ja viimasena nimetatud rist, 
mis oli ilmselt kasutusel kirstukaunistusena, on käsitleta-
va skulptuuri vastetena välistatud, seetõttu tuleb arvesse 
vaid kantslis nimetatu. Reinhold Gulekese 1896. aastal 
ilmunud albumis publitseeritud fotol paiknebki uuritav 
krutsifiks kantsli rinnatisel, seljaga vastu seina (20).
On tõenäoline, et krutsifiks saabus kirikusse ajavahemikul 
1775–1846, sest veel 1775. aasta 26. veebruaril koosta-
tud põhjalikus kirikuvarade nimekirjas on küll mainimist 
leidnud kirikuvarade eest ostetud pronksist valatud ja üle-
kullatud altarikrutsifiks („Ein Crucifix von Erz gegossen auf  
dem Altar ist mit Kirchengeld bezahlet worden“), kuid vaadel-
davat krutsifiksi ei mainita (21). Ehkki Kolga-Jaani kiviki-
rik rajati tõenäoliselt juba 14. sajandi esimesel poolel (22), 
mainitakse kihelkonda nime all Corpes esmakordselt alles 
1559. aastal (23). Siin 14.–16. sajandil tegutsenud preest-
rite kohta andmed puuduvad. Baltisaksa uurijad nimeta-
vad Kolga-Jaani tihedaid sidemeid hilisematel sajanditel 
Põltsamaaga, mille abikirikuna väikest maakirikut veel 
17. sajandi alguseski mainitakse ning mis iseseisvus alles 
1639. aastal (24).
Kolga-Jaani kirik ei jäänud sõjapurustustest puutuma-
ta. 1623. aastast pärinevad andmed ütlevad, et kirik on 
ilma katuse, akende ja usteta. 1641. aastal ehitati kiriku-
le uus puitkatus 1678. aastal toimus suur kirikuremont 
– krohvitud ja lubjatud pühakoda sai endale barokse si-
sekujunduse. Vanima dateeritud sisustuselemendina on 
hilisemad sõjad üle elanud ja tänaseni osaliselt säilinud 

Ill 7. Krutsifiksi rist.



25

1681. aastast pärinev altarisein. 1680.–1690. aastatel val-
minud kantslist on alles vaid korpuse fragmendid (25). 
Järgmised ümberehitused võeti kirikus ette 18. sajandil, 
sest Põhjasõjas sai kirik taas kannatada. 1742. aastal sai 
kirik laudadest katuse, 1750 muretseti lühter, 1771tehti 
väärimaalingud. 1796 ehitati käärkamber ja vanad, rõdu 
kandvad puitsambad asendati kivisammastega. 

Uuringud

Krutsifiksile tehti visuaalne vaatlus, tehnoloogilised ja 
materjaliuuringud.
Visuaalsel vaatlusel tuvastati skulptuuri käte lõikepinna 
mikroskoopilisel uuringul, et tegemist on tõenäoliselt 
pärnapuiduga (Tilia. L.) (26). Varasemas kirjanduses on 
Kolga-Jaani krutsifiksi materjalina nimetatud tamme-
puud (27). 
Skulptuuri puidu vanuse määramiseks kasutati vähelevi-
nud infrapuna spektroskoopia meetodit (Perkin-Elmer’i 
spektromeeter resolutsiooniga 4 cm-1). Valiku langeta-
misel sellise meetodi kasuks lähtuti asjaolust, et dend-
rokronoloogilist meetodit sellise ümarskulptuuri juures 
rakendada ei saa. Puidu vanuse määramiseks samuti ka-
sutusel olev süsinikdateeringu meetod vajanuks Helsingi 
ülikoolis analüüsi tegemiseks kaht ca 0,5 ruutsentimeet-
ri suurust puidutükikest, mille võtmine nii haruldase ja 
väikese skulptuuri puhul kõne alla ei tulnud. Seepärast 
langes valik sellise eksperimentaalse meetodi kasuks, mis 
skulptuuri minimaalselt kahjustades annaks võimaluse 
puit dateerida. Selleks puuriti figuuri kaks ca 6 mm süga-
vust (ca 2 mm läbimõõduga puuriteraga) auku ja saadud 
puidupuru saadeti analüüsimiseks Milano Museo d’Arte 
e Scienza laboratooriumisse. Puiduanalüüsi tulemus an-
dis vanuseks 1785+/–30 aastat, mis skulptuuri varase-
mat dateeringut arvestades oli enam kui üllatav. Tundub, 
et seda puidu vanuse määramise meetodit ei saa 100% 
usaldusväärseks pidada, teatud skepsist on see tekitanud 
ka erialaringkondades (28). Seega ei ole põhjust vaid nen-
dele andmetele tuginedes rutata skulptuuri 18. sajandisse 
ümber dateerima. 
Tehnoloogiliste uuringute raames tehti skulptuuri CT-
skaneering, mis viidi läbi Ida-Tallinna Keskhaigla ra-
dioloogiaosakonnas (9.08.2011, Philips Brilliance CT 
64-kanali skanner). Selle eesmärgiks oli täiendava infor-
matsiooni saamine skulptuuri konstruktsiooni täpsusta-
miseks ning võimalike lisandite ja peidetud kahjustuste 
tuvastamiseks. 
CT-skaneering võimaldas kindlaks teha mitme värviki-

hi alla peitunud varasemate 
metall- ja puitkinnituste ole-
masolu skulptuuril. Kristuse 
figuuri seljaosas, keskel va-
sakul, asetseb ümar puust 
tapp, mis konstruktsiooni 
jaoks vajalik ei ole ning võib 
olla osa algsest kinnitusest. 
Samuti tuvastati figuuri selja-
osas mitu metallist (tõenäo-
liselt rauast) kinnituslati osa, 
mis arvatavalt samuti kuulu-
sid algse kinnituse juurde (ill 
10). Kristuse figuuri seljaos-
sa on figuuri kinnitamiseks 
erinevatel aegadel puuritud 
mitmeid auke, osa neist on 
algsed, osa hilisemat päritolu. 
Figuuri tagakülje kolm suu-
remat auku on puuritud väga 
sügavad, ülemist ja alumist 
auku on kasutatud figuu-
ri kinnitamiseks praegusele 
ristile. Kokku tuvastati kol-
me eri kinnituse olemasolu 
figuuril (ill 11). Tõenäoliselt 
on ka osa figuuri käte nael-
kinnitusi hilisema päritolu-
ga, nt nähtav vasakul õlal 
asetsev naelkinnitus (ill 12). 
Polükroomia eemaldamisel 
avanes figuuri parema käe 
osas puitliistu ja naeltega teh-
tud hilisem parandus (ill 13).  
Kristuse torso osas on skaneeringul tuvastatavad ka mitu 
puidus olevat sisemist lõhet ja pragu (ill 14).
Kolga-Jaani krutsifiksi tehnoloogiliste uuringute prog-
rammi raames tehti ristlõikeproovid krutsifiksi vär-
vikihtide ülesehituse väljaselgitamiseks ning määrati 
pigmendi, sideaine ja täitaine keemiline koostis (29). 
Värvikihtide järjestuse ja keemilise koostise uurimi-
seks valati figuuri erinevatest kohtadest võetud proo-
vitükikesed polümeeri (Technovit 2000 LC) ja teh-
ti ristlõikelihvid. Optilise mikroskoobiga Olympus 
SZX7 uuriti ja pildistati ristlõigete erinevaid värvikihte 
ja analüüsiti otse ristlõike pealt FT-IR-mikroskoobiga 
(Nicolet iN10 MX integreeritud FT-IR-mikroskoop) 
eri kihtide keemilist koostist. Kokku tehti 15 ristlõiget.  

Ill 8. Krutsifiks Aacheni Ludwig-Suer-
mondt-Museum’ist (SK 565). Foto:Anne 
Gold, Aachen.

Ill 9. St. Gereoni kiriku krutsifiks 
Vettweiss’is Dürenis. Foto: Kranz / 
LVR-Amt für Denkmalpflege im  
Rheinland.
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Lisaanalüüside jaoks võeti 9 proovitükki, mida analüüsiti 
ATR-FT-IR-spektroskoopilisel meetodil.
Lisainformatsiooni saamiseks kasutati ka XRF-analüüsi, 
millega analüüsiti pronksi ja kullatise kihte. Uuringud vii-
di läbi TÜ katsekoja keemialaboris. Skulptuuril teostati 
ka värvisondaa˛id polükroomia seisundi tuvastamiseks 
ning edasise konserveerimismetoodika testimiseks.

Ristlõigete uurimistulemused

Kokku analüüsiti 15 ristlõikelihvi ja 9 värvikihiga proo-
vi ning mõõdeti ART-FT-IR-spektromeetri ja FT-IR-
mikroskoobiga 101 IR-spektrit. 

Ristlõigete värvikihtide järjestuse uuringud saab kokku 
võtta järgmiselt:
•	 Värviproovidel tuvastati 4–9 kihti.
•	 Kristuse okaskroonilt võetud värviproovidel (RL-proov 

1 ja RL-proov 2) (ill 15, 16) tuvastati sinakasroheline vär-
vikiht, mis keemiliste uuringute järgi sisaldab Preisi sinist.

•	 Värviproovidel, mis võeti figuuri jalgadelt, käelt ja roi-
delt (RL-proovid 7, 8, 14, 15) (ill 17, 18, 19, 20), on üld-
joontes sarnane kihtide järjestus. Kõigil värviproovidel 
on teine kiht roosa. 

•	 Ristlõigetest selgub, et Kristuse habe ja juuksed 
(RL-proovid 3, 4, 5) (ill 21, 22, 23) on mingil ajava-
hemikul olnud pruuni värvi.

•	 Optilise mikroskoobiga on võimalik näha, et pronks-
värvi ja kullatise kihi all asetseb läikiv kiht, enamasti 
musta või mustjaspruuni kihi peal. Keemiliste uurin-
gute järgi sisaldab see läikiv kiht õli.

Ill 10. CT-skaneering figuurist. Ill 11. CT-skanneeringu figuurist, kinnitusskeem.

Ill 12. CT-skanneering, käte tüübel-ja naelkinnitused. Ill 13. Detailvaade
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Keemiliste uuringute tulemused

Värvikihtide keemiline koostis: kasutatud on õli-tempera 
ja õlivärve. Täiteainena on kasutatud põhiliselt kriiti, sili-
kaatseid aineid (nt kaoliini, kvartsi) ja pliivalget.
Kristuse okaskrooni sinine värvikiht (proov 1 ja 2; 
RL-proovid 1 ja 2) sisaldab pigmentidest Preisi sinist 
(Fe4[Fe(CN)6]3) ja pliivalget [2PbCO3•Pb(OH)2], täiteai-
neks on kriit (CaCO3) ja silikaatsed lisandid (nt kvarts), 
sideaineks õli. Preisi sinine pigment leiutati 18. sajandi 
alguses ja selle tootmine oli alates 1730. aastatest laialt le-
vinud. Seega võib väita, et Kristuse okaskrooni on sinaka 
värvikihi saanud pärast 1730. aastaid. 
Roosa ihutooniga värvikiht (proov 1 ja 2; RL-proovid 
7, 9, 14, 15) sisaldab pigmentidest pliivalget, täiteaine-
test suuremas koguses kriiti ja lisandina väga väikeses 
koguses mingit silikaati. Sideaineteks on õli ja valguline 
aine, mis viitab sellele, et tegemist võiks olla õli-tempe-
ravärviga. Roosa värvitoon on tõenäoliselt saadud pu-
nase ja valge pigmendi segamisel. Valgeks pigmendiks 
on pliivalge ja lisandiks kriit. Punaseks pigmendiks võib 
olla kas rauda sisaldav ooker (või punane muldpigment) 
või pliipunane (nendel pigmentidel on keeruline vahet 
teha, sest IR-spektris annavad mõlemad neeldumisjoo-
ni lainearvude vahemikus 600–225 cm-¹). Seega tuleks 
võimalusel punast pigmenti kontrollida veel mõne teise 
analüüsimeetodiga (nt SEM-EDS-elementmeetodiga). 
Kristuse jala vere punane värvikiht (proovid 4, 5) 
sisaldab pigmentidest tõenäoliselt kinaveri (HgS), võib-
olla punast ookrit (Fe2O3 + savi) ja pliivalget (Pb3O4). 

Täiteainetest sisaldab proov väikeses koguses kriiti ja si-
likaatseid aineid. Sideaineteks on õli ja valguline aine – 
viitab samuti õli-temperavärvile.
Kristuse niudevöö rohelise (sätendava roheka) kihi 
(proov 7) IR-spektris on valdavalt vananenud õlile ise-
loomulikud neeldumisjooned. Minimaalses koguses tu-
vastatud täiteained võivad kuuluda sätendava roheka kihi 
all oleva beežika kihi koostisse.
Kullatis ja pronksvärvi kihid asetsevad analüüsitud läi-
kiva vahekihi peal. Esialgsed elementmeetodil (XRF) teh-
tud uuringud näitasid, et kullakiht sisaldab vaske ja tsinki. 

Ill 14. CT-skanneering

Ill 15. RL-proov 1, Kristuse okaskroonilt (eest, keskelt).

Ill 16. RL-proov 2, Kristuse okaskroonilt (paremalt).

Ill 17. RL-proov 7, Kristuse paremalt käelt.

Ill 18. RL-proov 8, Kristuse roidelt, paremalt poolt.

Ill 19. RL-proov 14, Kristuse jalalt.
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Siit võib järeldada, et krutsifiksil pole kasutatud ehtsat 
kulda, vaid jäljendatud kullatist – messinglehte: vase ja 
tsingi sulamit, mida kutsutakse ka Schlagmetall’ks või ka 
dutch metal’iks. Sellist kulla imitatsiooni on kasutatud hul-
galiselt 19. sajandi pildiraamide juures. Tõenäoliselt kaeti 
figuur imitatsioonkullaga tema paigutamisel uuele ristile 
ning võimalik, et see seostub krutsifiksi toomisega Kolga-
Jaani kirikusse. Kindlasti omas krutsifiks imitatsioonkulla-
tise kihti juba 1896. aastal, nagu seda võib näha Reinhold 
Gulekese tehtud kiriku sisevaatel. 
Krutsifiksi katavad ka kaks eri perioodi pronksvärvi kihti. 
Aastatel 1903–1904 leidsid kirikus aset suuremahulised 
renoveerimistööd, mille käigus värviti üle peaaegu kogu 
kirikusisustus. 1903. aastal on mainitud ka kahe krutsifiksi 
värvimist: „Das ausbessern und streichen zwei Crucifixe“ (30). 
Pole teada, kas värvimise all mõeldi vaid ristide värskenda-
mist. On võimalik, et just sellest ajast pärineb Kolga-Jaani 
krutsifiksi kullatise vanem, oliivikarva pronksvärvi viimist-
lus. Osaliselt on figuuri pronksvärvi uuendatud ka hiljem, 
mis nagu öeldud, on hästi nähtav vasaku käelaba puhul. 
Seda on viimistletud oluliselt säravama pronksvärviga.

Krundikihtide keemilised koostised

Ristlõigetes tuvastatud krundikihtide järjestus oli mõ-
neti erinev. Mõnel ristlõikel on tuvastatav kahe krundi-
kihi olemasolu (RL 6, 12) (ill 24, 25), kahte krundikihti 
pole aga ristlõigetes nr 9, 10, 11 ja 13; ristlõigetes 7, 8, 
14 ja 15 on kahe krundikihi vahel veel mingi roosakas 
kiht. Kahekihiliste krundikihtide alumised bee˛id ja ka 
bee˛ikasvalged krundikihid sisaldavad kriiti ja mõnel ju-
hul ka väikeses koguses silikaatseid lisandeid. Sideaineteks 
on õli ja arvatavasti ka valguline aine.
Valge krundikiht (tavaliselt ristlõike teises või kolmandas 
kihis) sisaldab pigmendina pliivalget ja täiteainena kriiti. 
Sideaineks on põhiliselt õli, aga mõnel juhul on lisaks ka 
valguline aine. Sideaine pole kõikide krundikihtidel sa-
masugune. Kõikides krundi IR-spektrites on intensiivsed 
kriidile kuuluvad neeldumised, mis katavad paljusid side-
ainetele kuuluvaid neeldumisi ja teevad sideaine tuvasta-
mise keeruliseks.
Krutsifiksile tehtud värvisondaa˛id annavad aimu suhte-
liselt ulatuslikult säilinud varasemast polükroomiast, mis 
hiljem on kaetud kullatist jäljendava kihi ja kahe eri pe-
rioodidel tehtud ebaühtlase pronksvärvi kihiga. 

Ill 21. RL-proov 3, Kristuse habemelt.

Ill 22. RL-proov 4, Kristuse juustest, tagantpoolt.

Ill 23. RL-proov 5, Kristuse juustest, tagantpoolt.

Ill 24. RL-proov 6, Kristuse vasaku käe pealt, eestpoolt.

Ill 25. RL-proov 12, Kristuse niudevöölt, eest.

Ill 20. RL-proov 15, Kristuse jalalt. 



29

Kolga-Jaani krutsifiksi uurimistulemuste probleemide 
ring ja esialgsed tõlgendused
Krista Andreson
 
Kolga-Jaani krutsifiksi varasemates käsitlustes peamise 
meetodina rakendatud stiilikriitilise ja võrdleva analüüsi 
toel paigutus skulptuur Reinimaa, täpsemalt Kölni 14. sa-
jandi II veerandisse (31). Krutsifiksi juures läbiviidud uu-
ringute põhjalikum analüüs seisab veel ees. Praeguse sei-
suga on võimalik formuleerida tehnoloogiliste uuringute 
baasil tekkinud probleemistik ja esmased tõlgendused 
ning nendest lähtuvalt rakendada täiendavaid uuringuid 
ja meetodeid. Oodatavad tulemused võiksid anda täpse-
ma ülevaate skulptuuri juures tehtud eri aegade viimist-
lustöödest ning kinnitada või ümber lükata skulptuuri 
pärinemise keskajast laiemalt.
Küsitavaks jääb aga uute teadmiste rakendamine skulp-
tuuri valmistamiskoha ja -aja täpsustamisel. Seda põhjus-
tab eelkõige kasutatud materjalide lai levik nii ajas kui 
ka ruumis. Teisalt on komplitseeritud tulemuste kõrvu-
tamine varasemas uurimustöös kasutatud võrdlusmater-
jaliga. Kölni tahvel- ja raamatumaalis on see kujutustüüp 
rohkelt esindatud, skulptuuris on säilinud või teada aga 
üksikuid näiteid. Vastupidiselt 14. sajandi esimesel poolel 
Reinimaal levinud Crucifixi dolorosi näidetele, puuduvad 
piirkonnas samaaegselt levinud „traditsiooniliste krut-
sifikside“ süstemaatilised uurimused (32) ning seega ka 
täpsemad kriteeriumid ajalisteks ja geograafilisteks fik-
seeringuteks. Põhjalikumalt on andmeid publitseeritud 
vaid Aacheni Suermondt-Ludwig-Museum’is asuva krut-
sifiksi SK 565 (33) ning Schnütgen-Museum’is asuvate 
krutsifikside A 932 ja A 24 kohta (34), lisaks hiljuti il-
munud ülevaade Reinimaal Weeze’s St. Cyriakuse kirikus 
asuvast krutsifiksist, mis restaureeriti 2006 aastal (35). 
Paraku on nendel skulptuuridel algne polükroomia hä-
vinud või säilinud minimaalselt, erinevaid tsoone on ae-
gade jooksul asendatud või ümber nikerdatud, enamikul 
juhtudel ei kuulu käed ja rist algkompositsiooni. Nii puu-
dutab meile vajalik Reinimaa krutsifikside tehnoloogiline 
info peamiselt skulptuuride materjali ja konstruktsiooni. 

Puidu liiki ei saa üldjuhul pidada objekti valmistamiskoha 
leidmisel määravaks. Mõningatel juhtudel saab asukohti 
küll välistada, seda aga eelkõige hiliskeskaja kontekstis, 
kui on säilinud konkreetsed tsunftieeskirjad (36). Henno 
Tigase tehtud visuaalsete vaatluste tulemusena vormis-
tatud ekspertiisi kokkuvõttes on kirjas, et Kolga-Jaani 

krutsifiksi käed on lõigatud tõenäoliselt pärnapuidust. 
Pärna kasutamist skulptuurimaterjalina tuli keskajal ette 
üle kogu Euroopa. Ehkki 14. sajandi Kölnis võib säilinud 
objektide põhjal levinuimaks liigiks pidada pähklit ning 
seejärel tamme (37), tuleb pärna kasutamist Reinimaal 
laiemalt, eriti Kölnist lõuna pool, Kesk-Reinimaal, pida-
da tavapäraseks (38).
Tegelikult ilmneb Henno Tigase ekspertiisiakti lähemal 
uurimisel, et ekspert on pärna kasutamist kinnitanud 
vaid Kristuse parema käe kohta, vasaku käe puit ei ole 
üheselt määratud (resp. tuvastatud), variantidena esinevad 
lisaks pärnale ka õunapuu, pirn ja pihlakas (39). Pirni ka-
sutamist skulptuuri materjalina keskajal tuleb samuti ette 
(40), ettevaatlikuks teevad aga juhtumid, kus visuaalse 
vaatluse teel on ühe skulptuuri materjaliks pakutud nii 
pirnipuud, pärna ning viimaks ka paplit (41). Kolga-Jaani 
Kristuse kehaosa materjali ei ole eraldi määratud.
Skulptuuri materjali täpsustamise vajadus saab ilmse-
maks, kui analüüsida polükroomiast võetud proovide 
ristlõikeid. Kihtide järjestus ei kattu näiteks parema ja va-
saku käe proovidel. Vasakul käe juures puuduvad roosad 
kihid, mis parema käe puhul asuvad ristlõike teises ja kol-
mandas kihis. Kuid ka mõlema käe esimese kihi – beeži 
(vasak) ja beežikasvalge (parem) koostis on erinev. Kas 
selline tulemus on juhuslik, seotud proovide võtmisega 
erinevatest kohtadest või on Kristuse käed viimistletud 
eri aegadel, aitab loodetavasti selgitada hilisemate pronk-
si ja kullatise kihtide lõplik eemaldamine. Samal teemal 
äratavad tähelepanu ka CT-skaneeringu abil paljastunud 
kätekinnitused, mis vasakul käel näivad olevat hilisemat 
päritolu (42). Teisalt leidub lahknevusi polükroomia kih-
tides ka niuderätiku vasaku ja parema külje proovides, 
kusjuures vasakult poolt võetud proovis (RL 13) leidub 
lisaks hilisemale pronksi ja kullatise kihile ka õhuke kul-
latis neljandas kihis, mida sellises positsioonis esineb veel 
vaid habemest võetud ristlõikes. Nimetatud kullatise ja 
ka üksikute pigmentide täpsed koostised vajavad täien-
davaid analüüse, mistõttu tänane pilt Kolga-Jaani krut-
sifiksi mitmekihilisest polükroomiast on veel üsna lünk-
lik. Siiski on tõenäoline, et algset polükroomiat uusaegse 
pronksikihi all ei ole, mistõttu väärivad teravamat tähele-
panu alumised krundikihid.
Keskaegsetes allikates (43) nimetatud krundi mitmekihi-
lisust kohtab reeglina ka 14. sajandi Reinimaa puitskulp-
tuuride juures, kuid see on levinud ka hilisematel sajan-
ditel. Krundid on seal küll kriidi baasil, sidematerjaliks 
aga alati loomne liim (44). Kolga-Jaani krutsifiksi juu-
res äratab tähelepanu alumiste krundikihtide õlisisaldus. 
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Neist pealmine, valge kiht, sisaldab kriiti, pliivalget ja si-
deainena õli ning üksikutel juhtudel ka valku. Alumine, 
bee˛ikas kiht sisaldab kriiti, pliivalget, silikaatseid aineid 
(pigment?), õli ja valku (45). Peamiselt vastupidavuse 
tõttu kasutati õlikrunti välistingimustes asuvate skulp-
tuuride viimistluses. Kölni puhul on siin heaks näiteks 
14. sajandi alguses valminud S. Maria im Kapitol’i niker-
datud puituksed (46). Sisetingimustes tuleb mitmekihilist 
õlikrunti ette skulptuuride juures, mis on seotud müüris-
tikuga, näiteks 13. sajandi lõppu dateeritud Kölni toom-
kiriku piilarifiguurid (47). Õlikrunti kohtab äärmiselt 
üksikutel juhtudel ka aastatesse 1170–1200 dateeritud 
puuskulptuuridel, kuid siis koosneb see vaid pliivalgest 
ja õlist (ilma kriidita) (48). Kolga-Jaani krutsifiksiga ana-
loogseid õlikrunte 14. sajandi puuskulptuurist kõrvale 
panna ei ole (49).
Tunnustatud keskaegsete skulptuuride uurija ja restauraa-
tor Peter Tångeberg juhtis tähelepanu seesuguste ristlõi-
gete interpreteerimise komplitseeritusele. Analoogsetel 
juhtudel eksisteerib nimelt variant, et üks kiht võib algselt 
olla siiski liimi-kriidi krunt, koosnedes kriidist ja „valgu-
lisest substantsist“ (mida nimetatakse aruandes) ja selle 
peal võib olla õhuke kiht pliivalgest ja õlist alusmaalingu 
funktsioonis. Probleem on selles, et õli võib tungida õhe-
masse või lahjemasse kihti ja jätta mulje, justkui oleks 
kogu kihis sideainena õli. Siin peaks kontrollima kriidi 
ja pliivalge jaotust ning õli segunemist massiga (50). Kui 
aga skulptuur on palju niiskust saanud, on liimi niikuinii 
rohkem eraldunud kui õli, mis annab uuringutes tulemu-
se „võib juures olla ka mingit valgulist ainet“ (51).
Kolga-Jaani krutsifiksi okaskroonilt võetud proovi rist-
lõikel nr 2 on enamikus proovides kahe esimese krundi-
kihi all veel „pruun kiht“, millel on samuti krundile ise-
loomulik koostis, mis sisaldab täiteainena kriiti, silikaat-
seid lisandeid, kaoliini, võib-olla kipsi, sideaineteks on õli 
ja valguline aine; värvust andvat pruuni pigmenti on FT-
IR-mikroskoobiga mõõdetud IR-spektri järgi keeruline 
tuvastada (52). Ka see kiht vajab täiendavaid analüüse.
Kui Kolga-Jaani Kristuse okaskroonil on juba kolmandas 
ja neljandas kihis Preisi sinist, näib alumiste kruntide kesk-
aegne päritolu küsitav. Võib otsida jälgi varasemate kihti-
de mahakraapimisest või väljaleotamisest, mis uusaegsete 
viimistlustööde juures oli tavapärane, või otsida pealmiste 
kihtide väljapuhastamise järel õlikruntide krakleepindu 
vms. Tegelikult saab praegu üksnes väita, et keskmiste 
kihtide Preisi sinine ja selle peal asuvad viimistluskihid 
pärinevad uusajast, kuid see ei ole argumendiks skulptuuri 
dateerimisel 18. sajandi lõppu, 19. sajandi algusesse.

Segadust ja kahtlusi, et tegemist võiks olla hoopis uus-
aegse jäljenduse resp. koopiaga, tekitasid eelkõige Milanos 
tehtud infrapuna-spektroskoopia uuringud, mis andsid 
Kolga-Jaani krutsifiksi puidu vanuseks 1785+/–30 aas-
tat. Dr Peter Klein Hamburgist, kes on selle meetodi suh-
tes äärmiselt skeptilisel arvamusel (53) ning avaldas 1998. 
aastal kaasautorina kriitilise artikli (54), soovitab puidu 
vanuse teada saamiseks alternatiivina dendrokronoloogi-
lisele uuringule kasutada raadiosüsiniku meetodit. 
Originaalskulptuuride ümbernikerdamise kohta on 
skulptuuriajaloost näiteid keskajast kuni uusajani välja, 
keskaegsete skulptuuride järeletegemine tuli moodi aga 
valdavalt 19. sajandi keskpaigas ning saavutas buumi sa-
jandi lõpul. Heaks näiteks on siin Richard Moesti kollekt-
sioonist pärinevad näited Aacheni Suermondt-Ludwig-
Museum’ist, mille kogusse kuulub nii keskaegseid skulp-
tuure, mis on arvatavasti 19. sajandil ümber nikerdatud, 
kui ka keskaegsete järgi tehtud teoseid, mis pärinevad 
aga eranditult 19. sajandi lõpust (55). Tuletagem meel-
de, et esimene teade vaadeldava krutsifiksi paiknemisest 
Kolga-Jaani kirikus pärineb 1846. aastast.
Kui tegemist oleks 18/19. sajandi koopiaga, peaks see 
kajastuma ka nikerdustehnikas, sest keskaegset nikerdus-
tehnikat uusajal järele ei tehtud, pigem võeti üle kuju-
tustüüp. Selles osas sobitub Kolga-Jaani krutsifiks esma-
pilgul hästi keskaegsesse käsitlusviisi. Ehkki hilisemate 
viimistluskihtide tõttu ei ole võimalik kindlaks teha töö-
riistade jälgi puidu pealispinnal, on seljaosa summaarne 
nikerdus ja pinna lamendamine ristile kinnitamiseks hästi 
võrreldavad Aacheni muuseumi SK 565ga. Kolga-Jaani 
krutsifiks on sarnaselt Aacheni näitega täisplastiline, 
õõnestamata, puudub tüübliauk peas ja valmistatud n-ö 
tsentrist väljaspool asuvast pakust (56). Krutsifiksi vara-
semale päritolule lisavad kaalu ka eriaegsed kinnitusde-
tailid resp. augud skulptuuri seljaosas.
Kokkuvõttes võib öelda, et stiili, tüübi ja vormi järgi on 
Kolga-Jaani krutsifiksi näol tegemist keskaegse skulptuu-
riga, mis haakub 14. sajandi II veerandi Kölni ja Reinimaa 
näidetega. Kas Kristuse stiilikriitilist ja võrdlevat datee-
ringut toetab ka puidu vanus, pealispinna töötlus ja säili-
nud viimistluskihid, aitavad loodetavasti selgitada tehtud 
tehnoloogiliste uuringute täpsem analüüs ja täiendavad 
vaatlused.
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analüüsiti Kristuse seljaosast võetud proove, ei selgu ka täpne puiduliik, nimetatakse vaid „laialehist puud“.

54. Vt nt Klein, Petersen, Faix (viide 28), lk 46–51.
55. Suermondt-Ludwig-Museum (viide 15), nr 28, SK 246; nr 29, SK 334. Richard Moesti ja Reinimaa neogooti 

skulptorite kohta vt: D. Preising.  Collectionieren, Restaurieren, Gotisieren. Der der Bildschnitzer Richard Moest 
1841 – 1906. Suermondt-Ludwig-Museum 2006. 

56. CT-skaneeringul pole puidupaku säsiosa nähtav. Vt Kolga-Jaani krutsifiksi uurimistööde aruanne (viide 21).

SUMMARY 

Crucifix of Kolga-Jaani, research and interpretations
Pia Ehasalu, Krista Anderson, Signe Vahur 

The article focuses on the research results of  a really rare 14th-century wooden sculpture that comes from a village 
church in Estonia. The interpretation of  the research results, the attribution and options of  further conservation are 
discussed. Various investigations on technology and materials were implemented. CT scanning was necessary to as-
certain the construction and pinpoint the damages and later-day attachments, crosscut samples verified the layers of  
paint and helped to determine the persistency of  polychrome and to clarify what kind of  pigments, binding- and filling 
substances should be used and tested for further conservation.
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Sissejuhatus
 
Konserveerimises on pleegitajate kasutamine seotud eel-
kõige kunstiväärtuste esteetilise väljanägemise paranda-
misega. Sellised kahjustused nagu hallituse põhjustatud 
pigmendilaigud, vedelike tekitatud oreoolid, rebaseple-
kid jms rikuvad nende objektide kunstilist väärtust või 
varjavad mõnikord olulist informatsiooni (ill 1). Mõni-
kord on paber vananemise tagajärjel või kokkupuutel 
teiste materjalidega muutunud osaliselt või täies ulatuses 
kollakaspruuniks. Enamasti kaasneb värvuse muutustega 
tselluloosi lagunemine ja paberi happelisemaks muutumi-
ne. Nimetatud kahjustused võivad põhjustada originaali 
enneaegset hävimist ning seetõttu on oluline lisaks õige 
pleegitamismeetodi valimisele ka objekti stabiliseerivate 
töötluste (metalliioonide sidumine kompleksühendisse, 
neutraliseerimine, taustamine jm) kasutamine. Ebapro-
fessionaalne pleegitusmeetodi valik või selle kasutamine 
võib põhjustada originaalile pöördumatuid kahjustusi.
Konserveerimises kasutatavate pleegitajate valik sõltub 
sageli piirkonniti väljakujunenud traditsioonidest ja eelis-
tustest. USA-s kasutatakse sageli vesinikperoksiidi, klo-
ramiini ja valgusega pleegitamist. Kaaliumpermanganaa-
di kasutamist eelistatakse peamiselt Saksamaal, Austrias 
ja Šveitsis. Pleegitamise valdkonna uurimisega tegeleti 
eriti intensiivselt 1980ndatel ja 1990ndatel. Sel perioodil 
uuriti põhjalikult erinevate pleegitajate toimet paberile 
ning kujundati tänaseni kehtivad põhiseisukohad. Plee-
gitamise teema pole aktuaalsust kaotanud tänaseni, selle 
tunnistuseks on nii konserveerimiskoolide õppeplaanid 
(nt Northumbria ülikool) kui ka konservaatoritele kor-

r a l d a t a v a d 
kursused (1). 
Seetõttu an-
nabki siinse ar-
tikli autor plee-
gitamismeeto-
ditest ajaloolise 
ülevaate, selgi-
tab põhimõis-
teid ja peamisi 
t ä n a p ä e v a l 
praktikas kasu-
tatavaid mee-
todeid. Tuleb 
rõhutada, et ar-
tikkel ei võimalda anda täielikku detailset teemakäsitlust, vaid 
annab pigem pleegitamisvaldkonnast teatud läbilõike. 

Ajalooline ülevaade pleegitajate kasutamisest paberi 
valmistamisel

Paberit hakati pleegitama, toetudes eelnevatele kogemus-
tele, mida oli edukalt rakendatud tekstiili pleegitamisel. 
Eeldatavasti peetakse vanimaks pleegitamismeetodiks päi-
kesevalguse käes pleegitamist. Senised vanimad tõendid 
valgusega pleegitamise kohta pärinevad Egiptusest 5000 
a eKr. Pleegitusainena võeti esimesena kasutusele puidu 
põlemisel saadud leeliselise tuha vesilahus (3000 a eKr). 
11.–12. sajandil võtsid Euroopas selle meetodi kasutusele 
hollandlased (2). Hilisemal perioodil hakati materjali plee-
gitamise järgselt töötlema hapupiimaga, eemaldamaks lee-
lisejääke. Kuna selline pleegitamine toimus tavaliselt mu-

Pleegitamine paberi       
konserveerimisel 
 
 
Jaan Lehtaru
Rahvusarhiiv
J. Liivi 4
50409 Tartu
jaan.lehtaru@ra.ee

Ill 1. Hallituskahjustus (Ajalooarhiivi raamatukogu  
Krusensterni kollektsioon).
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ruplatsil päikese käes, siis hakati selle meetodi kirjeldamisel 
kasutama terminit grass bleaching (3). 1532. aastal trükitud 
raamatust võib leida tekstiili pleegitamise kõrval õpetus-
sõnu ka selle kohta, kuidas eemaldada plekke paberilt. 
16. sajandi lõpus avaldatud raamatutes soovitatakse plee-
gitajatena plekkide eemaldamisel kasutada sidrunimahla 
ja soolade segu, mille koosmõjul tekib soolhape. Nõrka-
sid happeid (oblikhape, sidrunhape) soovitati kasutada 
näiteks raudgallustintide eemaldamiseks. Catleen Bakeri 
järgi võib pöördeliseks sündmuseks pleegitamise ajaloos 
pidada 1774. aastat, kui Carl Wilhelm Scheele avastas 
kloori ning hakkas seda koos lubjakiviga kasutama kalt-
sude ja vanapaberi valgendamisel. Tekstiili ja paberimassi 
pleegitamisel seni kasutusel olnud grass bleaching’u mee-
tod tõrjuti välja. Claude Berthollet arendas 1785. aastal 
välja tööstusliku pleegitamismeetodi, mille puhul lisati 
kloorile ja lubjakivile kaaliumkarbonaati, vähendamaks 
kloori kahjulikku toimet tekstiilile. 1799. aastast tuli tänu 
Charles Tennant’ile turule uue pleegitusvahendina pulb-
riline kaltsiumhüpoklorit Ca(OCl)2, mida oli kergem ja 
mugavam transportida ja kasutada kui varem vedelal ku-
jul kasutusele võetud naatriumhüpokloritit. Naatriumve-
siniksulfitit kasutati Saksamaal pleegitajana alates 1877. 
aastast. 20. sajandi alguses hakati paberitootmises kloori 
sisaldavaid pleegitajaid kasutama puidulaastude töötle-
misel. Sel eesmärgil võeti esmakordselt 1928. aastal ka-
sutusele ka naatriumditioniit. Kloramiin T ja B leidsid 
esmakordselt paberi pleegitamisel kasutamist 1937. aas-
tal (4). Kloordioksiidi hakati paberitööstuses pleegitajana 
kasutama 1940ndatel ja vesinikperoksiidi järgmisel aas-
takümnel (5). 1990ndatel hakati paberitööstuses kloori 
baasil valgendajate väljatõrjumiseks jõulisemalt propa-
geerima osooni kasutamist.

Paberipleegitamise mõisted ja meetodid konserveeri-
mises

Pleegitamine on protsess, mille abil lagundatakse 
kromofoorseid rühmi sisaldavad ühendid või muu-
detakse nende struktuuri eesmärgiga parandada 
teatud materjali või aine valgedust (6).
Kuidas hinnata ja määrata, milline on paberi pleegitamise 
efektiivsus või pleekimise ulatus? Selleks kasutakse füü-
sikalisi uurimismeetodeid, mis põhinevad paberi pinnalt 
tagasi peegeldunud valguskiirguse mõõtmisel. Erialases 
kirjanduses kasutatakse peamiselt kahte terminit: „valge-
dus“ (whiteness) ja „heledus“ (brightness). 
Valgedus on valguse hulk, mis peegeldub tagasi paberi 

pinnalt, kui paberit valgustatakse kindla nurga all (ena-
masti 45º) spektrikiirgusega vahemikus 380–780 nm 
(päevavalgus). Peegeldunud kiirguse hulka mõõdetakse 
protsentides võrdlusetaloni, nt magneesiumkarbonaadi 
suhtes, mille tagasipeegeldumise protsent võrdub kok-
kuleppeliselt sajaga.
Heledus on valguse hulk, mis peegeldub tagasi paberi 
pinnalt, kui paberit valgustatakse kindla nurga all (ena-
masti 45º) spektrikiirgusega 457 nm (sinine valgus). Pee-
geldunud kiirguse hulka mõõdetakse samuti protsentides 
võrdlusetaloniga, mille tagasipeegeldumise protsent võr-
dub kokkuleppeliselt sajaga (7).
Pleegitamisprotsess paberi tööstuslikul tootmisel ja kon-
serveerimisel on olemuselt ja toimelt erinev. Tööstusli-
kul tootmisel lisatakse tavaliselt paberimassi pleegitajaid, 
et muuta oluliselt paberikiudude struktuuri. Kasutades 
pleegitajaid konserveerimisel, muudetakse paberikiudu-
de struktuuri vähemal määral ning sedagi sageli vaid lo-
kaalselt.
Levinumateks pleegitamismeetoditeks on pleegitamine 
oksüdeerijate, redutseerijate ja valguse toimel (ill 2). Sa-
geli kasutatakse mitut pleegitusmeetodit koos. 

Oksüdeerijatest pleegitajad vähendavad tselluloosi polü-
merisatsiooniastet, suurendavad karbonüülrühmade sisal-
dust ning muudavad paberi mehaanilisemalt vähem vastu-
pidavaks. Tuntumad oksüdeerijatest pleegitajad on näiteks 
kaltsiumhüpoklorit [Ca(OCl)2], kloramiin-T (C7H7CIN-
NaO2S), kaaliumpermanganaat (KMnO4), kloordioksiid 
(ClO2), osoon (O3) ja vesinikperoksiid (H2O2). 
Paberitööstuses kasutatavatest pleegitajatest on vesinikpe-
roksiid ainukene, mis ei eemalda paberimassist ligniini (8).
Viimastel aastakümnetel on konservaatorid üha enam 

Ill 2. Pleegitamise meetodid.
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sus on kõige parem. Sagedamini kasutatakse 1–2% plee-
gitamislahust (10, 11, 12) ning optimaalseks pleegitamise 
ajaks loetakse 15 minutit.
Pleegitamise toime on hästi jälgitav ja kontrollitav töötle-
mise ajal, kuid lahuse aluseline keskkond soodustab rau-
dgallustintide pleekimist (13).
Vesinikperoksiid laguneb pöördumatult hapnikuks ja 
veeks. Eralduv hapnik põhjustab tselluloosi lagunemist 
radikaalmehhanismi abil. Vesinikperoksiidi lahuse stabi-
liseerimiseks tuleb lisada naatriumsilikaati ja magneesi-
umsulfaati. Paberis olevad metalliioonid (Fe3+, Mn2+ ja 
Cu2+) kiirendavad vesinikperoksiidi lagunemist. Vesinik-
peroksiid ei ole efektiivne rebaseplekkide eemaldamisel. 
Kõrge raua- ja vaseioonide kontsentratsiooniga rebase-
plekkide piirkondades võib töötlemine vesinikperoksii-
diga paberit kahjustuda. Pleegitamisel ei tohi kasutada 
metallist töövahendeid. 
Positiivne tselluloosi kaitsev efekt saavutatakse kelaa-
tühendi triloon-B (etüleendiamiintetraäädikhape ehk 
EDTA) lisamisel, mis seob metalliioonid endaga komp-
leksühendisse (14). Pärast vesinikperoksiidiga pleegita-
mist soovitatakse paberit töödelda naatriumboorhüdrii-
diga, mille tagajärjel karbonüülrühmad redutseeritakse 
ning paraneb nii pleegitamise efektiivsus kui ka valgedu-
se stabiilsus (15 ). 

Kaaliumpermanganaat (KMnO4)
Kaaliumpermanganaadi kasutamine konserveerimises 
on levinud eelkõige Saksamaal, Austrias ja Šveitsis.
Kaaliumpermanganaat on tugev oksüdeerija, mistõttu on 
see võimeline kahjustama tselluloosi ning pleegitama kä-
sikirjalisi tekste. W. Sobucki uuringutest selgus, et pärast 
4-tunnist töötlemist 0,16% pleegituslahusega vähenes 
uuritava paberi polümerisatsiooniaste 66%, rebimistuge-
vus 25%, murdetugevus 13% ja vasearv neli korda (16). 
Puudustena võib veel mainida, et kaaliumpermanganaadi 
lahuse tumelilla värvus ei võimalda jälgida pleegitusprot-
sessi ning pärast töötlemist võivad paberisse jääda man-
gaani jäägid (17).
Christa Hofmanni, Dianne van der Reyden ja Mary Ba-
keri tehtud uuringutest selgus, et kaaliumpermanganaa-
diga pleegitatud paberid näitasid võrreldes teiste plee-
gitajatega kõige madalamat valgeduse stabiilsust pärast 
kunstlikku vanandamist (18).
Konserveerimises on seda pleegitusainet kasutatud eel-
kõige tugevate pleegitusomaduste tõttu. Kaaliumper-
manganaati peetakse parimaks hallituse ja tindiplekkide 
eemaldajaks (19, 20). 

eelistanud paberi pleegitamisel kasutada oksüdeerija-
te asemel redutseerijaid. Nende pleegitajate abil on 
võimalik aeglustada tselluloosi destruktsiooniprotses-
se ja saavutada samaaegselt häid tulemusi paberi valge-
dusastme tõstmiseks. Pleegitamise efektiivsus ja paberi 
valgeduse stabiilsus ei jää sugugi alla oksüdeerijatele. 
Nõrkasid redutseerijad, nagu naatriumsulfaat (Na2SO3) 
ja naatriumtiosulfaat (Na2S2O3 · 5 H2O), nimetatakse 
erialakirjanduses ka antikloorideks, sest need pleegita-
jad on võimelised vaid redutseerima eelnevalt kasutatud, 
kloori sisaldavate pleegitajate jääkprodukte paberis (kus-
juures kloori jääkained jäävad paberisse alles). Tugevama 
redutseerimisvõimega boorhüdriidid (nt naatriumboor-
hüdriid (NaBH4), tetraetüülammooniumboorhüdriid  
(Et4NBH4), tetrametüülammooniumbromiid 
(Me4NBH4)) on võimelised lisaks kloorijääkide toime 
neutraliseerimisele redutseerima ka karbonüülrühmasid, 
taastades osaliselt tselluloosi esialgse struktuuri ning pi-
kendades teatud määral paberi eluiga.
Konserveerimises on levinud meetodiks pleegitamine 
valguse toimel. Pleegitamisprotsess on olemuselt foto-
keemiline ehk oksüdatiivne. Paberi omadus peegeldada 
või absorbeerida teatud lainepikkusega valguskiirgust 
sõltub paljuski paberi koostisest. Ligniini ja kampoli si-
saldus paberis põhjustab UV-kiirguse neeldumist, mis-
tõttu kiireneb paberi fotokeemiline lagunemine.

Oksüdeerijad
Vesinikperoksiid (H2O2)
Puidumassist valmistatud paberite puhul leiab eelistatult 
kasutamist stabiliseeritud vesinikperoksiid, sest see omab 
spetsiifilist toimet ligniinile ning reageerib tselluloosiga 
minimaalselt (9). Kloori sisaldavate pleegitajate kasuta-
misel tekivad värvilised kloroligniinühendid, mis rasken-
davad kloori baasil valmistatud pleegitajate kasutamist.
Vesinikperoksiid laguneb vees ja tema vesilahus on nõr-
galt happeline

 
H2O2 + H2O     H3O

+ + HO-
2 

Tekkinud peroksiidaniooni (HO-
2) oksüdeerimisvõimel 

põhinebki pleegitamisefekt. Pleegitada ei tohiks hap-
pelist paberit. Kindlasti tuleks paberit eelnevalt neutra-
liseerida.
Pleegitamislahuse optimaalne pH = 9–10 (pH regulee-
rimiseks võib lisada nt ammooniumhüdroksiidi või ää-
dikhapet). Neis tingimustes kahjustub tselluloos kõige 
vähem ning pleegitamise efektiivsus ja valgeduse stabiil-
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Enne pleegitamist tuleb paberi pH viia neutraalseks või 
aluseliseks neutraliseerijate abil. Kirjanduses soovitatak-
se kasutada lahjemat kui 1% pleegituslahust (21). Peami-
selt kasutatakse 0,1% kaaliumpermanganaadilahust  ning 
töötlemisaeg jääb tavaliselt alla 10 minuti. Olenevalt kon-
serveeritavast objektist võivad nii pleegitamisaeg kui ka 
lahuste kontsentratsioonid olla erinevad (22). 
Tugevate hallitusplekkide eemaldamiseks tuleks kasutada 
ka lokaalset töötlemist vaakumlaual (23). 
Pärast pleegitamist oksüdeerijaga tuleb kindlasti teha 
neutraliseeriv pleegitamine redutseerijaga, nt naatrium-
metabisulfitiga (Na2S2O5), mis pehmendab tugeva ok-
südeerija kahjustavat toimet. Samuti aitab redutseerijaga 
töötlemine kaasa MnO2 jääkide (pruuni värvusega piir-
konnad) eemaldamisele (24). Pleegitamislahustega tööt-
lemise järel tuleb paberit korralikult veega pesta ning 
soovitavalt puhverdusainetega neutraliseerida. 

Redutseerijad
Väävlit sisaldavad redutseerijad (nt naatriumtiosulfaat, 
naatriumditioniit, kaaliummetabisulfit) on nõrga toimega 
redutseerijad. Lisaks madalale pleegitamisintensiivsusele 
on nende redutseerijatega töödeldud paberitel ka suhteli-
selt halb valgeduse stabiilsus. Seepärast kasutatakse neid 
pleegitusaineid tihti kombineeritult teiste pleegitajatega 
ja EDTA-ga.

Boorhüdriidid
Viimastel aastatel on laialdasemalt kasutamist leidnud 
boorhüdriidid (peamiselt naatriumboorhüdriid NaBH4), 
eelkõige oma kõrge pleegitamisefektiivsuse ja töödeldud 
paberite valgeduse stabiilsuse tõttu. Lisaks on boor-
hüdriididel stabiliseeriv toime tselluloosikiududele, sest 
need on võimelised redutseerima karbonüülrühmi hüd-
roksüülrühmadeks (25, 26). Kõige paremaid tulemusi 
on saavutatud seni graafiliste lehtede konserveerimisel. 
Pleegitamisprotsess on hästi jälgitav ja kontrollitav, mis 
vähendab ülepleekimise ohtu.
Naatriumboorhüdriidi kasutamine võib olla vastunäi-
dustatud leeliste suhtes tundlike käsikirjaliste tekstide, õli 
baasil valmistatud trükivärvide ning kaetud või želatiini 
pinnaliimistusega paberite töötlemisel, sest pleegitamine 
viiakse läbi pH 9,5 juures. Pleegitamise järel tuleb töö-
deldud objekt uuesti liimistada. Ohtlik on kasutada naat-
riumboorhüdriidi mehaaniliselt tugevalt kahjustunud 
(nt hallituskahjustus) või õhema lühikesekiulise paberi 
puhul, sest reaktsioonil eralduv vesinik põhjustab gaa-
simullide teket ja see võib põhjustada paberi struktuuri 

kahjustumist. Metalliosakestega kokkupuutel vesiniku 
eraldumine intensiivistub ning seetõttu tuleks vältida 
kokkupuudet metallist töövahenditega (27).

BH 4 
− + 4H 2 O → B(OH) 4 

− + 4H 2    (28) 
 

Kõige optimaalsemaks peetakse 0,5–1% NaBH4 lahuse 
kontsentratsiooni ning töötlemise keskkonnaks pH va-
hemikku 9,0–9,5. Neis tingimustes on pleegituslahuse 
efektiivsus kõrge ja vesiniku eraldumine küllaltki aeglane 
(29, 30, 31). Happelises keskkonnas on pleegituslahus 
ebastabiilne ja vesiniku eraldumine intensiivne. Vajaliku 
pH-vahemiku saab saavutada naatriumhüdroksiidi lisa-
des. Värskelt valmistatud pleegituslahusel tuleks lasta 
seista kuni 30 minutit, kuni vesiniku eraldumine aeglus-
tub (32).
Naatriumboorhüdriid lahustub alkoholis ja seetõttu saab 
seda kasutada vee suhtes tundliku meediumiga (trüki-
värvid, tindid jm) paberi pleegitamisel. Vees lahustub 
naatriumboorhüdriid paremini kui etanoolis, seetõttu 
on soovitav lahustada boorhüdriid enne väikses koguses 
vees ning alles seejärel lisada etanool (33). Alkoholi kesk-
konnas on pleegituslahus stabiilsem, vesinikugaasi eral-
dumine aeglasem ning seetõttu ka töödeldavale objektile 
ohutum. Metanooli toksilisuse tõttu tuleks eelistatult ka-
sutada etanooli. 
Rebaseplekkide esinemisel peab neid piirkondi eelnevalt 
töötlema redutseerijaga (nt naatriumtiosulfaadiga), muu-
tes vees lahustumatud Fe III ühendid vees lahustuvateks 
Fe II  ühenditeks. Seejärel tuleb rauaioonide sidumi-
seks ja paberist väljapesemiseks kasutada kelaatühendit. 
Raua- ja vaseioonide sidumisel kelaatühendiga on väga 
oluline lahuse pH (vt EDTA kasutamine pleegitamisega 
kombineeritult). Pärast pleegitamist töödeldakse paberit 
1% äädikhappe lahusega, eemaldamaks boorhüdriidi ja 
naatriumboraadi jäägid. UV-valguses paberisse jäänud 
boraadi jäägid fluorestseeruvad. Selle meetodi abil on 
võimalik hinnata, kas pleegitusaine jääkide eemaldamine 
on olnud tulemuslik (34). Seejärel pestakse paber korrali-
kult ja neutraliseeritakse (35).
Kuigi valgeduse paranemise oluline efekt saavutatakse 
pleegitamisel juba 10 minuti jooksul (36), siis karbonüül-
rühmade redutseerimiseks on vajalik töötlemisaeg 15–20 
minutit (37). Mehaaniliselt tugevalt kahjustunud paberi 
pleegitamist on soovitatav teha lokaalselt vaakumlaual.

Teised naatriumborhüdriidiga sarnased ühendid ehk derivaa-
did, nagu tetraetüülammooniumboorhüdriid (Et4NBH4) ja 
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tetrametüülammooniumbromiid (Me4NBH4), on peamistelt 
omadustelt suhteliselt sarnased. Võrreldes NaBH4-ga on 
need ühendid stabiilsemad ning alkoholis lagunemine ja 
vesiniku eraldumine on seetõttu aeglasem (38, 39). Boor-
hüdriidid võib redutseerimisvõime ja pleegitamisinten-
siivsuse järgi reastada järgmiselt: Et4NBH4 < Me4NBH4 

< NaBH4, kusjuures erinevused pole märkimisväärsed 
(40). 
NaBH4 derivaadid (nt butüülammooniumboraat) on vähe-
sel määral nõrgema toimega pleegitajad ning seega ka vei-
di vähem võimelised karbonüülrühmi redutseerima kui 
naatriumboorhüdriid (41). Boorhüdraatidega töödeldud 
paberite valgeduse stabiilsus on suhteliselt hea ning teiste 
pleegitajatega eelnevalt töödeldud paberite järeltöötlemi-
sel, nt naatriumboorhüdriidiga, on valgeduse stabiilsust 
tõstev efekt (42). Boorhüdriidide kasutamist piirab nende 
suhteliselt kallis hind ja lühike säilivusaeg, samuti kõrged 
nõuded kemikaalide säilitamistingimustele (43).

EDTA kasutamine pleegitamisega kombineeritult

Raua- ja vaseioonid on ühed peamised tselluloosi dest-
ruktsiooniprotsesside katalüsaatorid. Nende metallide 
esinemisega paberis seostatakse rebaseplekkide tekki-
mist, mida peetakse üheks levinumaks paberikahjustu-
seks. Fe- ja Cu-ioonid põhjustavad ka osade pleegitajate 
kiirendatud lagunemist, mille tagajärjeks on samuti pabe-
ri kahjustumine. 
Metalliioonide eemaldamisel ja sidumisel on laialt kasu-
tamist leidnud erinevad kelaatühendid, nt oksaalhape, 
etüleendiamiintetraäädikhape ehk EDTA, dietüleentria-
miinpentaäädikhape ehk DTPA jm (44, 45). 
EDTA on üks tuntumaid kelaatühendeid (ill 3), mis 
moodustab metalliioonidega vees lahustuvaid komp-
lekssooli (46, 47). Metalliioonide sidumiseks ja eemal-
damiseks peab kõigepealt looma tingimused, et paberis 
olevad metalliühendid (nt oksiidid) vees lahustuksid ning 
moodustaksid seejärel püsiva veeslahustuva kompleksi 
kelaatühendiga, mida oleks võimalik veega paberist välja 
pesta. Juhul kui metalliioone ei õnnestu paberist sel teel 
eemaldada, siis on positiivne tulemus ka see, kui metal-
liioonid seotakse kompleksi selliselt, et need ei saa osa 
võtta paberit kahjustavatest protsessidest.
Metalli ja EDTA komplekside püsivus sõltub suurel 
määral metalli koordinatsiooniarvust (st mitu keemilist 
sidet on see võimeline moodustama kompleksühendis) 
ja lahuse pH-st. Viimane määrab ära ka kelaatühen-
di selektiivsuse erinevate metallide katioonide vahel.  

Olulist rolli mängib ka metalliühendite lahustuvus. Näi-
teks moodustavad raud III ioonid aluselises keskkonnas 
vees raskesti lahustuvaid hüdroksiide ning seetõttu on 
raskendatud Fe/EDTA-kompleksi teke. Selleks, et muu-
ta rauaioonid kompleksi moodustamise jaoks paremini 
lahustuvateks, redutseeritakse Fe III → Fe II ioonideks 
nt naatriumtiosulfaadiga. Fe II ioonid moodustavad ED-
TA-ga püsiva kompleksühendi pH-vahemikus 4–6 (Fe 
III aga pH 0,5–1 juures!). Cu II ioonidele on kompleksi 
moodustamiseks sobiv pH-vahemik 8–11. Metalli/ke-
laadikompleksi moodustamine sõltub ka kelaatühendi 
lahustuvusest. EDTA lahustuvus vees on madal happeli-
ses keskkonnas, aga lahustuvus hakkab jõudsalt kasvama 
alates nõrgalt happelisest keskkonnast, pH 5-st, saavu-
tades maksimumväärtuse aluselises keskkonnas. Vajaliku 
pH-taseme tagamiseks võib töölahusele lisada vastavalt 
siis äädikhapet või naatriumhüdroksiidi (48).
Raua- ja vaseioonide eemaldamisel EDTA-ga kombinee-
ritult redutseerijatest pleegitajatega on praktikas saavu-
tatud küllaltki häid tulemusi, näiteks on paberi rauasi-
saldust võimalik vähendada ligi 1/3 võrra (49). Samuti 
on täheldatud, et redutseerija ja EDTA koos kasutami-
sel paraneb paberi valgeduse stabiilsus. Fe- ja Cu-ioo-
nide paberisse sissejäämisel muutuvad rebaseplekid aja 
jooksul kiiremini nähtavamaks (50). Rebaseplekkide 
taasilmumine on seletatav ka faktiga, et värvitud Fe II 
ühendid oksüdeeruvad aja jooksul pruunika värvusega 
Fe III ühenditeks (51). Oluline on siinjuures märkida, et 
kelaatühendite kasutamisel viiakse paberist välja ka Ca- ja 
Mg-ioone. Seetõttu tuleb paber kindlasti töötlusprotsessi 
lõpus neutraliseerida.

Ill 3.Etüüldiamiintetraäädikhappe EDTA e triloon-B 
(C10H16O8N2) ruumiline struktuurvalem  
(http//free-news.org/jacamp04.htm)

http//free-news.org/jacamp04.htm
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Valgusega pleegitamine

Valgusega pleegitamine muutus konservaatorite hulgas 
populaarseks 1970ndate lõpus. kui jaapani päritolu kon-
servaator Keiko Keyes soovitas uuesti kasutusel võtta va-
nad traditsioonilised töövõtted, nagu märja paberi pleegi-
tamine päikese käes (52). Praegusel ajal tuntakse peamiselt 
kahte meetodit: pleegitamist kuivalt või vesikeskkonnas. 
Kasutatakse nii päikese kui ka kunstvalgusallika valgust. 
Pleegitamine vesikeskkonnas või alkoholi vesilahuses on 
praktikas tunduvalt levinum. Valgusega pleegitamisel on 
kindlasti vajalik kasutada UV-filtreid. Pleegitamine val-
guse abil võimaldab plekke selektiivselt eemaldada. Tu-
medamad piirkonnad paberil absorbeerivad valgust in-
tensiivsemalt ning pleegivad rohkem. Seda meetodit on 
soovitav kasutada näiteks trükistel esinevate rebaseplek-
kide kahjustuse korral, kui lokaalne töötlemine pintsliga 
osutub mitteotstarbekaks plekkide suure arvu tõttu. 
Valguse toimel pleegitamine on hästi jälgitav ning või-
maldab samaaegselt läbi viia ka paberi neutraliseerimist. 
Nõrgalt aluseline keskkond saavutatakse näiteks am-
moonium- või kaltsiumhüdroksiid lisamisel vesilahusele. 
Õhukese paberiga objekti puhul on võimalik pleegitada 
ka tagaküljelt, kahjustamata otseselt esiküljel olevat val-
gustundlikku kujutist. UV-filtreid kasutades pole valgus-
kiirte kvantide energia nii suur, et see põhjustaks objek-
tile märkimisväärseid kahjustusi. Valgusega pleegitamise 
meetodit on edukalt rakendatud kemikaalidega ülepleegi-
tamisel tekkinud ebaühtlase värvusega piirkondade üht-
lustamisel (53). 
Võrreldes päikesevalguse käes pleegitamisega on kunst-
valguse abil pleegitamine ühtlasem ja kontrollitavam. 
Spetsiaalsetes valguspleegitamise seadmetes on võimalik 
pleegitada paberi mõlemat külge (ill 4 ja 5).

Meetodi puudustest võiks nimetada valguse fotokeemi-
list toimet ning leeliselise keskkonna mõju mõningatele 
pigmentidele. Ligniini ja kampolit sisaldavate paberite 
puhul võib tekkida teatud määral värvusemuutusi. Kae-
tud paberid võivad peegeldada valgust ning seetõttu mõ-
jutada pleegitamise protsessi. Meetodi miinuseks on ka 
töötlemise pikk aeg, mis võib ulatuda 2–70 tunnini või 
isegi kauem. See võib põhjustada ka teatud järelpleeki-
mist, sest valguse toimel käivitunud fotokeemilised prot-
sessid paberis jätkuvad mõnda aega (54). 
Valgusega pleegitamist kasutakse sageli koos teiste plee-
gitusmeetoditega. Kui on tegemist mehaaniliselt vastu-
pidava, paksu paberiga, 
siis lisatakse pleegitamis-
protsessi kiirendamiseks 
vesilahusesse mõni tilk 
0,1% vesinikperoksiidi. 
Üldjuhul on soovitav 
eriti rebaseplekkide esi-
nemisel teha valgusplee-
gitamise järel täiendav 
töötlemine naatriumti-
osulfaadi ja EDTA ning 
seejärel naatriumboor-
hüdriidiga (55).
Kokkuvõtvalt võib öel-
da, et valgusega plee-
gitamine ei ole kõige 
efektiivsem pleegitus-
meetod. Samas ei ole 
see ka tselluloosile eriti 
kahjulik, mida näitavad paberi mehaaniliste omaduste 
mõõtmise uuringud (56, 57, 58 ). 

Kokkuvõte

Enamik pleegitusmeetoditest (v.a tugevad redutseerijad) 
on paberile kahjulikud ning neid tuleks kasutada vaid ju-
hul, kui see on hädavajalik. Õige pleegitusmeetodi va-
limine ning pleegitamisprotsessi läbiviimine on küllaltki 
keeruline ja eeldab konservaatorilt head professionaalset 
ettevalmistust. 
Pleegitusmeetodi valimisel peab arvestama:

•	 objekti kahjustuste ulatust (happelisus, hallitus-
kahjustus jm), 

•	 paberi mehaanilisi omadusi (paksus, absorbeeri-
misvõime jm) ning töödeldava objekti koostist 
(ligniin, täidisained, pigmendid), 

Ill 4. Valgusega pleegitamise seade Kirde-Ameerika dokumentide kon-
serveerimise keskuses (NEDCC).

Ill 5. Valgusega pleegitamine vesilahuses  
pH 9 juures.
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•	 meediumit (trükivärvid, tindid, templijäljendid jm), 
mis võib mõjutada pleegitusprotsessi ja kutsuda 
esile erinevaid kahjustusi (nt tekstide pleekimi-
ne),

•	 plekkide päritolu (nt tindiplekid) ja nende koos-
tist (rebaseplekid), mis määravad, kas kasutada 
kelaate, pleegitada lokaalselt vaakumlaual või ka-
sutada muid meetodeid,

•	 varasemalt tehtud restaureerimis-konserveeri-
mistöid, mis on teatud määral konserveeritavat 
objekti juba mõjutanud (pleegitamine tugevate 
oksüdeerijatega, nt kloramiiniga),

•	 pleegitajate omadusi (lahustuvus, pleegitaja efek-
tiivsus, stabiilsus ja lagunemise põhjustajad, op-
timaalne pleegituslahuse pH),

•	 kelaatühendite, nt EDTA ehk triloon-B omadu-
si (lahustuvus, kompleksi moodustamise võime, 
kompleksi püsivus, sõltuvus pH-st),

•	 pleegitajate mõju originaalile (optimaalne tööt-
lemisaeg, pleegitusjääkide paberisse jäämine ja 
valgeduse püsivus ajas, gaaside eraldumine),

•	 kemikaalide hoidmise ja ohutu kasutamise reeg-
leid (nt naatriumboorhüdriidi tuleks hoida väi-
kestes kogustes, kuivas ja külmas; pleegitamisel 
tuleks kasutada kummikindaid). 

Vesinikperoksiidi kasutamisel tuleb pleegituslahus kind-
lasti eelnevalt stabiliseerida ning seejärel kasutada jä-
relpleegitamist tugevate redutseerijatega (nt boorhüd-
raatidega). Rebaseplekkide eemaldamisel annab parimaid 
tulemusi nõrgatoimelise redutseerija, Fe- ja Cu-ioone 
siduva kelaatühendi ja boorhüdraatide kasutamine kom-
bineeritult. Pleegitamismeetodite valikul tuleb eelistada 
oksüdeerijate asemel redutseerijatest pleegitajaid. Juhul 
kui teatud erandlikel juhtudel (nt tindi või hallitusplekid) 
on vaja kasutada tugevaid oksüdeerijaid, peab kindlasti 
pleegitusprotsessi läbi viima professionaalselt, arvesta-
des objekti füüsilist seisundit ja pleegituslahuste toimet.
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SUMMARY

Bleaching in paper conservation
Jaan Lehtaru

In fact, bleaching is one of  the most potentially harmful treatments used in the conservation of  paper. It is still a widely 
used conservation method today. The article might serve as a handbook and bibliography review for paper conserva-
tors. Author’s study covers the history of  bleaching, the main essential terminology and definitions. Oxidative, reduc-
tive, light bleaching and the use of  chelating agents in conservation treatments are focused on in the study.
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KONSERVEERIMINE

Leid raamatu kaane seest
Sirje Kask
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
sirje.kask@kanut.ee 

Raamatut käes hoides köidab lugejat sellesse kirjapandu. 
Vähem tähelepanu pööratakse raamatu köitele – konst-
ruktsioonile ja valmistamisstiilile. Kaante sisu jääb luge-
jale alati varjatuks, sest köite kaantes kasutatud materjalid 
(papp, makulatuur jms) on varjatud kaunilt kujundatud 
naha, pärgamendi või tekstiilkattega. Siin ilmnevadki hu-
vitavad leiud, millega konservaator köidet parandades 
kokku puutub. Järgnevalt kirjeldatava konserveerimistöö 
käigus köite konstruktsiooni avades olimegi silmitsi köi-
tekaantesse peidetud trükisega.
2011. aastal toodi Ennistuskotta Kanut konserveerimi-
seks 1585. aastal trükitud köide – „Schlesische General 
Chronica“ (ill 1), mille koostajaks on Joachim Curaeus 
(1532–1573) (1). Seda 16. sajandi raamatut on kirjelda-
tud Saksamaa rahvusbibliograafias VD16: C.6393 (2). 
Raamat on digiteeritud ja selle täisteksti leiab Müncheni 
digitaliseerimiskeskuse andmebaasist (3).
Uurimisalune raamat on konvoluutköide, mis koosneb 
kahest trükisest: Joachim Curaeuse „Schlesische General 
Chronica“ ja Lorenz Mölleri „Polnische, Liffländische, 
Moschowiterische, Schwedische und andere Historien“. 
Esimeseks trükiseks selles konvoluudis on ajalookirju-
taja Heinrich Rätheli poolt saksakeelde tõlgitud ladina-
keelne  Curaeuse kroonika, mis käsitleb Alam- ja Ülem-
Sileesiat, selle linnu, losse, valitsejaid, kombeid ja seda 
ümbritsevaid maid, sealseid tavasid ning rahvaid ja nende 

Ill 1. Täisnahkköide. Tartu Ülikooli Raamatukogu, kohaviit  
R Est.A-2897.

valitsejaid, juttu on poolakatest, moskoviitidest, leedulas-
test, ungarlastest, tatarlastest, türklastest, böömlastest jt. 
Kroonika sisaldab andmeid nii vaimu- kui ka maailma-
asjade kohta (sõjad, ajalugu). Trükis on kokku pandud 
nii vanade kui ka koostaja kaasajal ilmunud käsikirjade 
ja kroonikate põhjal. Teine trükis sisaldab Rootsi, Poo-
la, Leedu, Liivi- ja Venemaa ning teiste maade ajalugu.  
Selles kajastatakse Liivi ja ka Põhjasõja sündmusi ning 
antakse ülevaade Liivimaa põlisrahvaste elust ja komme-
test. Teose on koostanud Lorenz Müller, raamatu kir-
jastas Henning Gross (1553–1621). Köide kuulub Tartu 
Ülikooli Raamatukogule. Teos on olemas ka TLÜ Aka-
deemilise Raamatukogu Baltika kogus (V-10053). 
Tegemist on renessanss-stiilis kõvakaanelise, kinnise seljaga 
täisnahkköitega, mille kaanekatteks on hele taimparknahk.  
Raamatu kaanekaunistus on tehtud pimetrükktehnikas. 

mailto:sirje.kask%40kanut.ee?subject=
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Kaanel on näha stiilile omane raamornament. Kujutiste 
nahale kandmiseks on kasutatud erinevaid mustrirulle, 
üksiktempleid ja joonerauda (ill 2–3). Esi- ja tagakaane 
keskosas on supereksliibrised. Esikaanel oleval supe-
reksliibrisel on loetav A.V.S (ülal) ja 1585 (all). Raamat 
on trükitud kaltsupaberile. Tiitellehe trükk on musta ja 
punasega. Esikaane siseküljel on oletatavate omanike 
sissekirjutused: „Ao 1691 [...] Fock / Bernhard Wilhelm 
Enitzel [...] Anno 1706 d. 19. Julii“ (ill 4).
Köite sisuplokk on õmmeldud neljale paarisnöörile (ill 
5)kahe poogna kaupa, köitmenööri otsad on kinnitatud 
kaane välisküljele lõigatud avadesse. Eeslehed koosnevad 
paarislehest, mis on õmmeldud eraldi poognana. Kap-
taalid on õmmeldud sinise ja naturaalse linase niidiga (ill 
5) pärgamendist alusribale ning liimitud köite seljale, pär-
gamendiriba otsad ulatuvad kaane siseküljele.
Kaanteks on 3 mm paksune papp. Raamat ei ole tervik, 
lõpuosa on eemaldatud. Selle tõestuseks on läbilõigatud 
köitmenöörid ja toetuspinnata nahaosa köite seljal (ill 6).
Poolik sisuplokk on olnud seljanaha deformatsiooni 
põhjuseks. Halvas seisundis olid ka kaaned, mille pea-
lispind oli määrdunud ja kulunud, esinesid nahakaod 
köite seljal, kaane nurkades ja servades. Esikaanel ulatus 
putukkahjustus läbi makulatuurpapi (ill 2). Köiteploki 
eeslehtede ja kahe esimese poogna paber oli kulunud, 
rebenditega, määrdunud (ill 4), algusest ja lõpust puudus 
eeslehe üks pooltest. Kirjeldatud seisundis raamatu kä-
sitsemine võib kahjustusi veelgi süvendada ning seetõttu 
otsustati köide konserveerida.
Järgnevalt lühike ülevaade konserveerimisest ja selle  käi-
gus avastatud trükisest.
Kaanelehe (ill 7) eemaldamisel ilmnes, et kaanepapp on 
valmistatud neljakümnest kokkuliimitud üksiklehest (ill 
8–11), mis on võetud ühest ja samast varem ilmunud 
raamatust.
Kaanematerjaliks kasutatud raamatu lehelt on loetav 

pealkiri „BELLVM MVSICALE, INTER PLANI ET 
MENSV” (ill 10). Taustauuringutes selgus, et teose au-
toriks on Clavdio Sebastiani, kes töötas Prantsusmaal 
Metzi linna kiriku organistina (4). Tema 1553. aastal väl-
ja antud muusikaline poeem käsitleb tollel ajal tekkinud 
uue polüfoonilise muusika vastandumist traditsiooni-
lisele kirikumuusikale. Seda on kujutatud kahe erineva 
kuninga võitlusena. Võitjaks tuli kuningas, kes esindas 
uuemat, polüfoonilist muusikat. Tervikuna lõppes lahing 
aga rahumeelse kokkuleppega mõlema muusikalise suu-
na jätkumiseks. Muusikateost on välja antud erinevatel 
aastatel. Kuna kaanest leitud lehtedel puudus trükidaa-
tum, siis ei olnud võimalik tuvastada leitud trükise ilmu-
misaastat. See jääb nüüd raamatuloolastele huvitavaks 
uurimisülesandeks.
Kroonika konserveerimisel korrastati sisuplokk – piken-
dati murdunud köitmed, õmmeldi töödeldud poognad ja 
lisati raamatu lõppu uued kaltsupaberist puhtad poog-
nad, asendamaks kunagi väljalõigatud osa (ill 12).
Kaanemakulatuur asendati uue papiga. 
Need kohad, kus kattenahal oli kadusid, joonistati pliiat-
siga kaanepapile. Jooniste järgi lõigati sobiva kujuga pai-
gad ning need liimiti hiljem vajalikule kohale (ill 13–14). 
Pärast paikade kuivamist kinnitati kaantele originaalnahk 
(ill 15).
Kaanemakulatuurina kasutatud üksiklehed puhastati lii-
mijäägist, pressiti ja paigutati säilituskarpi ning anti üle 
Tartu Ülikooli Raamatukogule.
Lehitsedes Eesti Akadeemilise Raamatukogu (praegu 
TLÜ AR) aruandeid,  võib sealt lugeda mitmestki märki-
misväärsest köitekaanesisesest leiust:

•	 1929. aastal leiti 16. sajandist pärineva köite 
kaante seest detaile 1535. aastal Wittenbergis 
trükitud eestikeelse katekismuse lehtedest (5);

•	 1997. aastal leiti 1533. aastal ilmunud raamatu 
kaantest 1649. aastal Tallinnas trükitud saksa-
keelse Lutheri katekismuse poognaid (5);

•	 2009. aastal atribueeriti TLÜ Akadeemilises Raa-
matukogus Nürnbergis 17.05.1485 valminud in-
kunaabli fragment, mis leiti Itaalia teoloogi An-
gelo Carletti di Chivasso raamatu „Summa an-
gelica de casibus conscientiae” kaanetäitest (6).

Kirjeldatud leiud tõestavad minevikus tegutsenud raama-
tuköitjate tähelepanelikku ja kokkuhoidlikku paberikasu-
tamist ning on huvitavaks materjaliks raamatulooliste 
teadmiste avardamisel.

Ill 2. Esikaas Ill 3. Tagakaas
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Ill 4. Tiitelleht. Esikaane siseküljel on oletatavate omanike sissekirju-
tused: „Ao 1691 [...] Fock / Bernhard Wilhelm Enitzel [...] Anno 
1706 d. 19. Julii“.

Ill 8. Leid pärast kaanelehe eemaldamist. Ill 9. Makulatuurpapist üksiklehtede eraldamine.

Ill 5. Avatud köite selg. 

Ill 6. Naha „ülejääk“ fotol märgitud alal. Ill 7. Esikaanelt eemaldatud kaaneleht.
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Ill 13. Suuremad nahakaod kattenahal olid selja üla- ja alaosas ning nurkades. Ill 14. Enne kaante katmist kaanenahaga liimiti 
kaanele paigad. 

Ill 15. Pärast paikade kuivamist kaeti kaaned originaalnahaga. Ill 16. Konserveerimise tulemusena on raamatut võimalik jälle kas-
utada ja eksponeerida.

Ill 11. Esikaane makulatuurist  
eraldatud lehed.

Ill 10. Tagakaane makulatuurist eralda-
tud lehed.

Ill 12. Lisatud poognad köiteploki vasakul serval.
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Viited 

1. Raamatu täielik kirje: Schlesische General Chronica, Darinnen Warhaffte eigentliche vnd kurtze Beschreibung, 
Des Landes Ober vnd Nider Schlesien, Ankunfft, Namen, Herkommen, deren Hertzogen, Fürstenthümern, 
... insonderheit der weitberühmbten herrlichen Stadt Bresslaw vnd Fürstenthumbs Glogaw, etc.: Aus alten vnd 
newen Schrifften vnd Chronicken zusammen gezogen. Auch was sich mit den vmbliegenden Lendern vnd 
Völckern, Als Behemen, Polen, Moschowitern, Littawern, Tattern, Türcken ... biss auf  diese jetzige zeit bege-
ben vnd zugetragen hat / Erstlich durch ... Herrn Ioachimum Cureum, ... in Lateinischer Sprach beschrieben: 
Jetzundt aber ... verdeutscht durch ... Herrn Heinrich Raetteln ... Sampt angehengten Polnischen, Lifflendischen, 
Moschowiterischen, Schwedischen vnd anderen Historien ... Mit fleiss zusammen gezogen, Durch D. Laurentium 
Müller, ... [Leipzig: In vorlegung Henningi Grossen] 1585 [(Gedruckt zu Leipzig: durch Zachariam Berwaldt)]. 
Püsilink kirjele: http://tartu.ester.ee/record=b2428134~S1*est.

2. J. Cureus. Verzeichnis der im deutschen Sprachbericht erschienenen Drucke des XVI Jahrhunderts. Redaktion 
von Irmgard Bezzel. Bayerische Staatsbibliothek in München. Bd. 5. Stuttgart: Hiesermann 1985, lk 79. VD16 
on koostatud Münchenis, Bayerische Staatsbibliothek’i poolt, kodulehe aadress http://www.bsb-muenchen.de, elek-
troonilise andmebaasi aadress  http://www.gateway-bayern.de/index_vd16.html.

3. http://bsb-mdz12-spiegel.bsb.lrz.de/~mdz/index.html?c=sammlungen&l=en.
4. [Claudius] Sebastiani. Dictionary of  Musicians, from the Earliest Ages to the Present Time. Vol. 2. London 

1827, lk 430–431. Raamat leitav aadressil: http://books.google.ee/books?id=cTNDAAAAcAAJ&source=gbs_navlinks_s 
(31.08.2012).

5. E. Allikas, T. Reimo. Kaantesse peidetud raamat. EAR aastaraamat 1999. Tallinn 2000, lk 136.
6. Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu: Tegevusaruanne 2009. Tegevuskava 2011. Tallinn 2010, lk 10. 

http://www.tlulib.ee/files/arts/279/TLYARe65cf202a6ba2855dc49f87c291ea876.pdf (12.12.2011).

 
SUMMARY

A find from inside a book-cover
Sirje Kask

When we hold a book in our hand we are mostly interested in the text. What the cover contains remains a secret as the 
materials used to fill the binding (cardboard, wastepaper) are hidden beneath the beautifully designed leather, parch-
ment or textile. Thus it is the conservator who might come upon interesting finds.
The article deals with the convolute binding Schlesische General Chronika published in 1585 that belongs to the library 
of  the University of  Tartu. When the end paper was removed it turned out that the cover of  the binding had been 
made of  40 pages glued together. They all had been taken from the same book published earlier. The research showed 
that the text was by Clavdio Sebastiani, the organist of  a church in Metz, France. The musical poem he wrote and 
published in 1553 deals with the antagonism between the contemporary polyphonic and the traditional ecclesiastical 
music. The work was republished several years later, too, but as the pages found in the cover did not bear any date of  
publication, it was impossible to establish the date of  this copy. The find shows, however, how carefully and economi-
cally the bookbinders of  the past used paper and, on the other hand, it broadens our knowledge about the history of  
books. When the binding was conserved, the wastepaper was replaced by new cardboard while the sheets with the 
poem were cleaned, pressed and enclosed in storage envelopes.

http://tartu.ester.ee/record=b2428134~S1*est
http://www.tlulib.ee/files/arts/279/TLYARe65cf202a6ba2855dc49f87c291ea876.pdf
http://www.gateway-bayern.de/index_vd16.html
http://www.bsb-muenchen.de
http://bsb-mdz12-spiegel.bsb.lrz.de/~mdz/index.html?c=sammlungen&l=en
http://books.google.ee/books?id=cTNDAAAAcAAJ&source=gbs_navlinks_s
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Tartu Ülikooli kunstimuuseum on Eesti vanimaid muu-
seume, mis asutati ülikooli juurde 1803. aastal üliõpilaste 
kunstimaitse arendamiseks ja loengute illustreerimiseks. 
Muuseumi algusaastatel oli kunstikogu komplekteerimi-
se üks rõhuasetusi graafikal, mis võimaldas reprodukt-
sioonide abil tutvustada Euroopa maalikunsti paremik-
ku ja tuntud graafikameistrite originaalloomingut. Kuns-
timuuseumile soetatud vanagraafikakogu anti 19. sajandi 
keskel üle ülikooli joonistuskoolile ja selle likvideerimisel 
ülikooli raamatukogule, kus see asub tänaseni. Enamik 
tänapäeval Tartu Ülikooli kunstimuuseumis säilitatavast 
graafika- ja joonistuste kogust on pärit Raadi mõisa  oma-

nike von Liphartite kunstikollektsioonist (ill 1). Liphar-
tite kogu sisaldab vanagraafikat 15.–18. sajandist ja 19. 
sajandi reprodutseerivaid sarju. Kunstimuuseumi graafi-
kakogus on üle 6000 lehe. 
Viimase aja kaks huvitavamat tööd konservaatori jaoks 
on olnud Albrecht Düreri litografeeritud joonistuste ja 
Estonia korporantide grupiportree konserveerimine.  

Tartu Ülikooli kunstimuuseumi     
litograafiate konserveerimisest 
 
 
Anne Arus
Tartu Ülikooli kunstimuuseum
Ülikooli 18
50900 Tartu
anne.arus@ut.ee

Vilja Sillamaa
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
vilja.sillamaa@kanut.ee

Ill 1. Karl Eduard von Lipharti kogu graafika on märgistatud tema kunsti- 
kogu templiga.

Ill 2. Albrecht Dürer. Keiser Maximilian I. 1518. a. Must kriit, 
paber. Albertina Kunstimuuseum. Foto: http://www.zeno.org.

Ill 3. A. Düreri järgi joonistanud F. Krammer. 1834. a. Kriidilito-
graafia toonplaadiga. TÜ kunstimuuseum. Foto: S. Stepaško.
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Albrecht Düreri originaaljoo-
nistuste järgi tehtud litograafiad 
pärinevad Viini litograafiatöö-
kojast ja on valminud aastatel 
1829–1834. Estonia korporan-
tide grupiportree on litografee-
ritud 1859. aastal Tartus Louis 
Höflingeri litograafiatöökojas. 
Need teosed konserveeriti En-
nistuskojas Kanut Vilja Sillamaa 
juhendamisel (1).

Litograafiast fotolitograafiani

Nootide ja näidendite trükkimi-
seks odavamaid ning paremaid 
võimalusi otsides leiutas Prahast 
pärit näitleja, muusik ja luuletaja 
Alois Senefelder 1797. aastal lito-
graafia – kivitrüki. See on lame-
trükitehnika, mis põhineb print-
siibil, et rasv ja vesi omavahel ei 
segune. Spetsiaalsele lubjakivile 
kantakse rasvase ainega (litokriit, 
-tušš) peegelpildis kujutis. Seejärel 
söövitatakse kivi pinda lahja kummiaraabiku ja lämmas-
tikhappe seguga, mille tagajärjel rasvane joonistusaine 
tungib sügavamale kivi pinda. Puhta kivipinna poorid 
avanevad ja kummiaraabik seondub paremini kiviga, te-
kitades hästi rasva tõrjuva veelembese pinna. Kuna rasv 
ja vesi omavahel ei segune, siis värvi valtsiga niiskele kivi-
le kandes jääbki rasvane värv ainult joonistusega pinnale. 
Seejärel tõmmatakse kivi koos paberiga läbi litopressi (2). 
Alates 18. sajandi lõpust läks moodi vanade kuulsate 
meistrite originaaljoonistuste reprodutseerimine, mis 
litograafia leiutamisega hoogustus veelgi. Ka Albrecht 
Düreri originaaljoonistuste järgi tehtud litograafilised 
koopiad on pärit sellest ajast. Aastatel 1829–1834 välja 
antud sari „Lithographirte copien von Original-Handzeichnun-
gen berühmter alter Meister der Deutschen Schule aus der Samm-
lung Seiner Kaiserlichen Hoheit des durchlauchtigsten Erzherzogs 
Carl von Oesterreich. Wien, bey Mansfeld et Comp: so wie in 
allen soliden Kunsthandlungen“ on esitatud vihikutena, igas 
neli litograafilist lehte. Sellest 64-lehelisest sarjast on 
Tartu Ülikooli kunstimuuseumi kogus 43 lehte. Litogra-
feeritud joonistuste originaalid asuvad Viinis Albertina 
kunstimuuseumis. Litograafiatehnikas reprodutseeritud 
joonistuse võrdluseks originaaliga on kõrvutatud digikoo-

piaid originaaljoonistusest ja litograafiast. Ei ole teada, mil 
viisil täpselt originaalid kivile kanti ja kas või missuguseid 
kopeerimisvõimalusi kasutati. Võib-olla olid tolleaegsed 
meistrid nii suured virtuoosid, et joonistasid pildi originaa-
li järgi otse kivile ilma abivahendeid kasutamata? (ill 2–4)
Litograafia avas täiesti uued paljundamisvõimalused – 
odavamad, lihtsamad ja suuri tiraaže võimaldavad. Lito-
graafia õitseaeg oli 19. sajandi 50. ja 60. aastatel (3). Era-
kordne huvi, mida uuele ja tehniliselt võrdlemisi lihtsale 
graafilisele reprodutseerimismenetlusele osutasid trük-
kalid ja eriti kunstnikud-graafikud, soodustas kivitrüki 
kiiret levimist kõigis kultuurmaades (4).
Eesti varaseim tegevus kivitrüki alal on seotud Tallinnaga. 
Esimene kivitrükileht pärineb maalikunstnik Carl Waltherilt 
1818. aastast. Varasemate Tallinna litograafide hulka kuulus 
ka  Ungern-Sternberg, kellelt ilmusid kaasaegsete Tartu Üli-
kooli professorite portreed aastatel 1826 ja 1829. Edaspidi 
sai Eestis kivitrüki viljelemise keskuseks Tartu, kus esimese 
kivitrükitöökoja asutas 1832. aastal Georg Friedrich Schla-
ter. Hiljem, kui Schlater töö lõpetas, jätkasid kaks võistlevat 
litograafiatöökoda, mida juhtisid Louis Höflinger ja Carl 
Schulz (5). Lito- ja fotograaf  Louis Höflinger tuli Hessenist 
Tartusse 1857. aastal ja omandas Schlateri kivitrükitöökoja. 

Ill 4. Võrdluseks on kõrvuti asetatud detailid: vasakul originaaljoonistus, keskel litograafeeritud koopia, paremal 
on asetatud punaseks toonitud originaal koopiale.
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Algaastatel elavdas kivitrükla tegevust oluliselt Eduard 
Ivanson, kes töötas graafikaasutuses ja oli väljapaistev 
joonistaja. Höflingeri kivitrükikoda töötas Tartus kuni 
1875. aastani, siis müüdi see Heinrich Laakmannile, tun-
tud Tartu kirjastajale ja trükikoja omanikule (6). 
Kujutise kivile kandmine oli ajamahukas ja häid joonis-
tusoskusi nõudev protsess ning seepärast otsiti lihtsa-
maid ja kiiremaid võimalusi. Suurepäraseks partneriks 
litograafiale sai fotograafia. Kokkuleppeliselt peetakse 

Ill 6. 1859. aastal Tartus Louis Höflingeri litograafia töökojas valmi-
nud korporatsioon Estonia grupipilt.

Ill 7. Näod on tihedama ja peenema teostusega ning fotograafiliselt 
täpsed.

Ill 5. 1857. aastal Höflingeri poolt välja antud tsirkulaari mõlemas 
ääres on näha ka litograafia töökoja sisustust, litografeerimislaud ja 
litopress. Eesti Ajaloomuuseum, G5279_AM13671-267_b.

fotograafia sünniajaks 1839. aastat, kui Louis Daguerre 
patenteeris oma fotograafilise protsessi. 
Fotolitograafia on litograafiatehnika, kus kujutise loomi-
sel litograafiakivile kasutatakse fotograafilist menetlust. 
Fotolitograafia leiutas 1855. aastal prantsuse keemik Alp-
honse Louis Poitevin. Ta kattis kivi kaaliumdikromaadi 
ja albumiini lahusega, tasandades kihti linaga (pooltoo-
nidega piltide jaoks kasutati kornitud kivi) ning kuiva-
tas. Seejärel säritas kivi negatiivi all, pesi veega ja kattis 
rasvase värviga, mis kinnitus valguse toimel vees lahus-
tumatuks muutunud kohtadele. Seejärel kivi söövitati ja 
trükiti tavalisel litograafilisel viisil (7). Fotolitograafia al-
gusaegadel oli raskusi pooltoonidega, mistõttu esimesed 
fotolitograafiad olid edastatud ainult joontega (8). Siit 
tulenebki küsimus:

Kas korporantide grupiportree tegemisel on lisaks lito-
graafiale kasutatud ka fotolitograafiat? 

19. sajandi lito- ja fotograafid olid usinad katsetajad ja 
suured meistrid, otsides aina lihtsamaid ja paremaid või-
malusi. Leiutamise ja katsetamise protsessid toimusid ar-
vatavasti kõigis töökodades ja kestsid pidevalt. Küllap oli 
leiutaja ja katsetaja ka Louis Höflinger. Treumann kirjutab 
oma raamatus  Höflingeri 1857. aasta mais graveeritud li-
tograafilisest tsirkulaarist, kus teatatakse litograafiatöökoja 
sisseseade täiendamisest uue Inglise trükipressi ja reljeef-
kopeerimismasinaga. Ühtlasi olla tal ka helekamber (camera 
lucida) igasuguste esemete joonistamiseks (9) (ill 5).
Aleksander Tassa on kirjutanud korporatsioon Estonia 
grupipildiga nii mõõtmetelt kui teostuselt sarnase, kaks 
aastat varem litografeeritud korporatsioon Curonia gru-
piportree kohta järgmist: „Eduard Ivanson töötas joo-
nistajana L. Höflingeri kivitrüklas 1857. aastast alates. 
Ivansoni nimega on seotud parimad Höflingeri kivitrük-
las ilmunud lehed, nagu suures kaustas leht, mis kujutab 
üliõpilaste koosviibimist Toomemäel. Kõnesolev kivitrü-
kis on ühtlasi suuremaid lehti, mida meie kivitrüklad on 
üldse välja lasknud.” (10) 
Estonus Axel von Gerneti koostatud Estonia ajalugu kä-
sitleva raamatu ühe peatüki lõpus seisab huvitav fakt 1859. 
aastal valminud korporatsioon Estonia vanima grupipildi 
kohta (ill 6). Seal on kirjas, et pilt on kokkuseade palju-
dest fotograafilisel teel üles võetud gruppidest ja seejärel 
paljundatud litograafilisel viisil (11).
Pilti vaadeldes võib julgelt väita, et kasutatud on kahte eri-
nevat tehnikat, kuna nägude teostus erineb oluliselt üle-
jäänud pildist. Oletus, et kogu pilt on fotode järgi joonis-
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tatud, tõstatab küsimuse: miks on joonistusstiil nii erinev 
(vt ill 7)? Miks on näod peene teostusega, loomulikud ja 
fotograafiliselt täpsed, kehade kujutamises on aga mitmeid 
ebaloomulikke ja naljakaid detaile (ill 8–9)? Lisaks on mõ-
ned pead kunstlikult kaela otsas, jättes mulje, et on eri 
osadest kokku pandud. Korporantide nägusid võrreldes 
võib märgata, et valgus ei paista kõigile ühest punktist ja 
varjuküljed ei ühti, mis viitab sellele, et kasutatud on eraldi 
pildistatud ja välja lõigatud portreid või portreede gruppe.
Seda, missugune oli tehnika, millega näod fotograafiliselt 
kivile kanti, ja kuidas pilt hiljem litograafilise joonistusega 
lõpetati, võib ainult oletada. Võimalik, et esmalt joonista-
ti läbipaistvale materjalile kontuuridega kogu seltskond ja 
seejärel kinnitati õigetesse kohtadesse portreenegatiivid, 
emulsioonikiht ülespoole. Seepeale kaeti mustaga kohad, 
mida ei soovitud valgustada. Siis asetati valmistatud kol-
laaž valgustundliku kihiga kaetud kivile ja säritati. Pärast 
säritamist kivi pesti ja kaeti rasvase värviga ning tõmmati 
koos litograafilise paberiga läbi pressi (12). Näod kandu-
sid litograafilisele paberile, seejärel joonistati pilt paberil 
valmis ja kanti hiljem uuele litokivile. Allkirjad võidi kir-
jutada sama paberi alla, nii kandusid ka need kivile pee-
gelpildis, hiljem kivilt trükkides olid aga jälle õiget pidi.
Kuigi on teada, et sellel ajal ei suudetud veel fotolito-
graafiatehnikas pooltoone tabada (13), siis kas tõesti on 
käesoleva töö juures see õnnestunud? Kuidas täpselt on 
tehtud 1859. aastal Höflingeri litograafiatöökojas litogra-
feeritud korporatsioon Estonia korporantide grupiport-
ree, jääbki praegu veel selgusetuks.

Albreht Düreri litografeeritud joonistuste konserveeri-
mine (14)

Karl Eduard von Lipharti kunstikogu templiga suu-
remõõdulised (670 x 470 mm) litograafiad on trükitud 
kvaliteetsele paksule valgele kaltsupaberile, mis on val-
mistatud lina- ja puuvillakiu segust. Kõikidel litograafia-
tel on kasutatud tausta loomiseks toonplaati (15) ja joo-
nistused on tehtud kriidilitograafia ning sulejoonistusli-
tograafia tehnikas.

Seisundi kirjeldus
Peaaegu terves ulatuses märgunud graafiliste lehtede 
mapp oli seisnud ilmselt mõnda aega märjana, mille 
tagajärjel arenema hakanud hallitus (ill 10) oli paberit 
tugevasti kahjustanud. Hallitusseente elutegevuse tule-
musel oli paberist kadunud liimaine ja paber oli pehas-
tunud, vähenenud oli paberikiudude tugevus ja oma-

Ill 9. Noormehe nägu on loomulik, jalgade proportsioonid ja asend 
ebaloomulikud.

Ill 10. Enne märgtöötlust tehtud SEM fotol on hästi näha hallituse 
spoorid ja mütseel, mis viitavad tugevale hallituskahjustusele. Hygicult 
Y&F test näitas, et tegemist on mitteaktiivse hallitusega, kuid kuna 
hallituseosed on väga elujõulised, siis on vaja ainult soodsaid tingimusi st 
piisavalt niiskust ja hallitus hakkab uuesti vohama.

Ill 8. Noormehe pea on keha ja käega võrreldes liiga suur.
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Ill 12. Niiskuskahjustusega graafiliste lehtede paber on pehastunud, 
esineb palju mitmesuunalisi rebendeid, kihi- ja paberkadusid. 

Ill 11. Märgumisest olid tekkinud oreoolid ning hallitusest tooni muu-
tused ja plekid.

Ill 17–20. Tööde suurte mõõtmete ja paberi eriti halva olukorra tõttu viidi kõik märgtöötlused läbi vaakumlaual.

Ill 13–16. Niiskuskahjustusega graafiliste lehtede paber on pehastunud, esineb palju mitmesuunalisi rebendeid, kihi- ja paberkadusid. Lehtedel domineerivad niiskus-
oreoolidest ja hallituse elutegevuse tulemusel tekkinud värvipigmentidest mustrid.
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vaheline side. Pikaajalisest pakis seismisest olid lehed 
omavahel tugevasti kokku kleepunud ja varasemad leh-
tede üksteisest eraldamise katsed olid põhjustanud ula-
tuslikke rebendeid, paberi kihistumist, kiumassikadusid.  
Kohati püsisid tükid lehe küljes vaid mõne paberikiu-
ga. Osaliselt  oli paberikahjustus nii ulatuslik, et säilinud 
oli ainult lehe keskmine, kujutisega osa ning seegi reben-
dite ja kadudega (ill 12–16). Tugevalt kahjustunud paber 
oli hävimisohus, paljusid lehti ei saanud abipaberita tõs-
ta ega liigutada ja neid ei olnud võimalik eksponeerida.  
Lisaks paberi seisundile oli väga halvasti vaadeldav ka pildil 
kujutatu. Märgumisest tekkinud oreoolid, hallituse põhjus-
tatud toonimuutused ja plekid moodustasid uusi kujundeid, 
mis oma intensiivsusega varjutasid pildil kujutatu (ill 11).

Konserveerimine
Konserveerimistööde eesmärgiks oli graafiliste lehtede 
säilimise tagamine, paberi tugevuse ja stabiilsuse tõst-
mine ning visuaalse terviklikkuse taastamine. Graafiliste 
lehtede eksponeeritavuse parandamiseks oli vaja eemal-
dada võimalikult suurel määral pildi vaatlemist segavad 
mustus ja lisakujutised märgumisoreoolidest. 

Nii tugevate plekkide ja pigmentide eemaldamiseks on 
vaja kasutada keemilist töötlust, mida üldiselt museaali-
de puhul ei kasutata. Otsust kasutada konserveerimisel 
keemilist töötlust toetasid lausaliselt kahjustunud paber, 
laialdane mikrobioloogiline saaste ja domineerivad niis-
kusoreoolid ja hallituse värvipigmendid.  
Konserveerimismeetodid valiti toetudes testidele ja 
Austria Grazi Ülikooli raamatukogu restaureerimisosa-
konnast (16) saadud kogemustele lausalise hallituskah-
justusega käsikirjade konserveerimisel. Lehtede suur-
te mõõtmete ja pehastunud paberi tõttu otsustati kõik 
märgtöötlused teha vaakumlaual (ill 17–20).

•	 Kuivpuhastuse käigus eemaldati lahtine tolm ja 
mustus, naaberlehtedele kleepunud tükid ning 
nende all olnud vanad hallituspesad. 

•	 Märgtöötlused vee ja kemikaalidega viidi läbi vaa-
kumlaual. Kõigepealt pesti lehti  ammooniumhüd-
roksiidi lisandiga veega (pH 8) ja seejärel voolava 
veega. Pesemisega eemaldati paberist vees lahustu-
vad vananemisproduktid. 

•	 Pesemisele järgnes keemiline töötlus: esmalt kelaa-
tijaga EDTA, seejärel töödeldi lehti kaaliumper-
manganaadi lahusega, mis taandati kaaliummeta-
bisulfiidi lahusega (ill 21–24).

•	 Pärast keemilist töötlust pesti lehti voolava veega 
kerge tõmbega vaakumlaual.

•	 Paberi parandamisel kombineeriti kahte paran-
dusmeetodit: ulatuslike paberikadudega lehed pa-
randati paberivalamismasinaga, ülejäänud käsitsi 
klassikalisel paberi märgparandamise meetodil, 
kasutades eri paksusega jaapani paranduspaberit ja 
spetsiaalselt nende lehtede  parandamiseks käsitsi 
valatud paberit (17) (ill 25–26).

•	 Lehed liimistati ja kuivatati pressis viltide vahel. 
Lõpuks graafilised lehed viimistleti ja pasparteeriti.

Ill 21–24. Lehtede keemiline töötlus.

Ill 25–26. Lehed parandati käsitsi klassikalisel märgparandusmeetodil või paberivalamismasinaga.
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Konserveerimise tulemusel on taastatud lehed eksponee-
rimiskõlblikud, kahjustused ei domineeri enam graafilis-
tel lehtedel kujutatu üle ja tagatud on graafiliste lehtede 
säilimine. Saadud visuaalne tulemus ja SEM-fotod (18) 
enne ja pärast konserveerimist näitavad, et kasutatud 
konserveerimismeetodite valik oli õigustatud (ill 27–32). 
Neljakümne kolmest lehest on praeguseks restaureeritud 
kümme litograafilist lehte ja ühe vihiku kaaned.

Korporatsioon Estonia grupiportree 
konserveerimine (19)

Uhkel ja suuremõõtmelisel (714 x 927 mm) lavastatud 
pidustusega grupiportreel on kujutatud korporatsiooni 
Estonia 65 liiget. Kõik korporandid on nummerdatud, 
pildi all on nende autograafid ja korporatsiooni vapp. 

Seisundi kirjeldus
Tugevale aluspapile liimitud kahekihiline litograafia – pa-
pier collé (20) (ill 33) oli pooleks murtud. Paksu aluspapi 
kokkumurde vahele pigistatud erineva paksusega pabe-
rid olid äramahtumiseks kortsunud ja kurrutunud ning 
pikaajalisest kokkumurtuna seismisest oli tekkinud tu-
gev paberikiudude deformatsioon. See oli põhjustanud 

paberi rebenemise murdekohalt ja pärast paksu aluspapi 
eemaldamist lagunes leht kaheks osaks. Võib oletada, et 
töö oli selliselt kokkumurtuna pikka aega niiskes kesk-
konnas seisnud, mis aitab paremini seletada eriti tugevat 
paberikiudude deformatsiooni ja niiskusest tekkinud hal-
lituskahjustust lehe ülemises servas.
Tulenevalt materjali paksusest oli murdejoon ebaühtlane 
ja rebend kihiliselt sakiline (ill 34). Pika rebendi servadel 
oli alumine paber vatistunud, esines paberi kihi- ja tüki-
kadusid. Pealmine õhuke paber oli muutunud rabedaks ja 
alumise paberi küljest kohati lahti ning mõningate paber-
kadudega (ill 35, 41). Lehe äärtel oli palju täkkeid, kriime, 
servad ja nurgad olid kulunud, mitmes kohas esines re-
bendeid, paberi kihi- ja tükikadusid.
Lito oli kaetud lakikihiga, mis oli aja jooksul muutunud 
nii tumedaks, et pildil kujutatu oli halvasti vaadeldav. Li-
saks raskendasid pildi vaatlemist ka lapiga pühkimise jäl-
jed ja valge kirme lakikihil.

Konserveerimine
Konserveerimistööde eesmärgiks oli graafilise lehe säili-
mise ja eksponeeritavuse tagamine, pildi vaatlemist sega-
va tumenenud kattekihi eemaldamine ja visuaalse terviku 
taastamine.

Ill 27–28. Düreri autoportree kolmeteistaastase poisina. Kriidilitograafia toonplaadiga, 1829-1834. Enne ja peale konserveerimist.
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Ill 29–30. Apostli pea, visand Helleri altarile. Kriidilitograafia toonplaadiga. 1829-1834. Joonistanud F. Krammer. Enne ja peale konserveerimist.

Ill 31–32. Keiser Maximilian I portree. Kriidilitograafia toonplaadiga. 1829-1834. Joonistanud F. Krammer. Enne ja peale konserveerimist.
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Kokkuvõte

Graafilised lehed olid juba enne Tartu Ülikooli kunsti-
muuseumi graafikakogusse arvele võtmist väga halvas 
seisus ja täiesti eksponeerimiskõlbmatud, paljusid lehti 
ei saanud ilma abipaberita tõsta ega liigutada. Kunsti-
teoseid on siiani hoitud ja säilitatud lootuses, et nende 
seisukorda saab kunagi parandada ning taastada võima-
luse neid jälle esteetiliselt nautida. Konserveerimistööde 
tulemusel on tagatud graafiliste lehtede säilimine ja eks-
poneeritavus. Litograafilised lehed on pasparteeritud ja 
neid säilitatakse nõuetekohases kliimakontrolliga hoidlas.

Tartu Ülikooli katsekojas tehtud analüüs näitas, et lakikihi 
kilemoodustaja sisaldab suurel määral alküüdvaiku (21). 
Testide tulemusel selgus, et lakikihti on võimalik eemal-
dada veega. Ligniinitest fluroglutsiiniga näitas, et paberis 
ligniini ei leidu. Paberi pH oli 3,8. Paberi pH alla 5 näitab 
tugevat keemilist vananemist. 
Paksu pruuni aluspapi oli töö tagaküljelt kuivmeetodil 
kiht-kihilt koorides eemaldanud Tartu Linnamuuseumi 
paberikonservaator Maike Austa juba aastaid tagasi.

•	 Kattekihi eemaldamiseks asetati leht voolava 
veega vesivanni ja seejärel alustati pehme pintsli-
ga pinnatöötlust (ill 36–37). See oli aeganõudev 
protsess, mille tulemusena kattekiht osaliselt la-
hustus ja osaliselt sadenes pesuvette. Seejärel pu-
hastati tagumine külg liimist. Pärast märgtöötlust 
oli paberi pH 6,98. Paberi 7-lähedane pH näitab, 
et paber on neutraalne ja paberi happelisus on 
märgtöötluse käigus eemaldatud. 

•	 Kuna rebendeid ja paberikadudega kohti oli 
palju, otsustati graafilise lehe kaks poolt esmalt 
parandada ja alles seejärel parandatud pooled 
omavahel ühendada. Mõlemad pooled paran-
dati kuivmeetodil, kasutades lokaalseid raskusi, 
samal ajal sirutati ja koolutati keskmist pikka re-
bendiserva, seda kergelt niisutades, kihte-kortse 
siluriga siludes ning lokaalsete raskustega pressi-
des. Tulenevalt papier collé tehnikast oli kahe poo-
le ühendamine väga komplitseeritud.  Erineva 
venivuse ja paksusega paberid, mis algselt olid 
omavahelt kokku liimitud, aga nüüd kohati lahti, 
samuti ebaühtlased eritasandilised kihikaod ja pi-
kaajalisest kokkumurtud olekus seismisest sisse-
pressitud paberkiudude deformatsioonid – kõik 
see tegi kihiliste servade siledalt ühendamise 
keeruliseks (ill 38).

•	 Pärast parandamist graafiline leht liimistati ja seda 
kuivatati viltide vahel pressis pikka aega. Konser-
veeritud leht taustati 2 mm arhiivikvaliteediga 
aluspapile ning seda pressiti jälle. Parandusi too-
niti akvarellvärvidega Windsor & Newton.

Konserveerimistööde tulemusel on tagatud graafilise 
lehe säilimine. Taastatud on visuaalne tervik ja eemalda-
tud vaatlemist segav tumenenud kattekiht ning töö on 
jälle eksponeeritav (ill 39–42).

Ill 33. Pildilt on näha Papier collé. Kuna õhuke paber ei ole alati 
täpselt pildi all, vaid pilt asub osaliselt ka aluspaberil võib aru saada, 
et õhuke pildiga paber ei ole hiljem peale kleebitud, vaid paberite oma-
vaheline side on saavutatud trükkimise protsessi läbi.

Ill 34. Rebendi servad olid vatistunud ja kulunud.
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Ill 36. Lakikihi eemaldamine vesivannis.

Ill 37. Graafilise lehe üks pool on lakist puhastatud, teine veel mitte. Ill 38. Mõlemad eraldi parandatud pooled on ühendatud.

Ill 39–40. Korporatsioon Estonia grupiportree enne ja peale konserveerimist.

Ill 35. Detail, paberkaod.
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A. Senefelder ja F. Piloty võtsid trükkimisel kasutusele lisaplaadi ja nimetasid selle toonplaadiks. Siledaks lihvitud 
kiviplaat valati üle krundikihiga ja lasti kuivada. Siis trükiti üks leht selle toonplaadi juurde kuuluva joonistuspla-
adiga ja enne, kui paber jõudis kuivada, asetati joonistus pildipoolega vastu toonplaati ning tõmmati läbi pressi. 
Sel teel kandus kujutis toonplaadile ja nii oli kunstnikule täpselt näha, kuhu pidid jääma helendused või toonita 
alad ning kust ta sai seejärel terava saabriga värvi eemaldada. Erinevad toonitumedused tulenesid saaberdamise 
tugevusest. Seejärel söövitati plaati üsna tugeva lämmastikhappega. Pärast söövitamist pesti kõik maha tärpentini 
ja õli segu või piiritusega ning kaeti kummiaraabikuga. Nüüd oli kiviplaat trükkimiseks valmis. Trükkimine mitme 
plaadiga nõuab suurt täpsust. Selleks, et erinevate plaatide trükid sattuksid täpselt kohakuti, tehti kivil joonistuse 
servale spetsiaalse tindiga (Chemischer Tinte) 2–3 märget, mis kandusid koos joonistuse ületrükiga kivile. Lehe 
tagumiselt küljelt torgati täpselt läbi nende märgete kaks nõela ja niimoodi asetati leht kohakuti kiviplaadile ja lasti 
ettevaatlikult õigele kohale langeda. Sel moel saadigi tulemus, kus joon joonega täpselt ühtis. 

16. A. Aruse konserveerimisalane praktika Austrias Grazi Ülikooli raamatukogu restaureerimisosakonnas 1.11.2009–
31.01.2010. Juhendajad: Manfred Mayer ja Reinhard Erlacher.

17. Graafilised lehed parandati valamismasinaga Eesti Rahvusraamatukogu säilitusosakonna konserveerimistalituses 
konservaator Vilja Ventseli juhendamisel ja kaasabil.

18. Mikrofotod skaneeriva elektronmikroskoobiga Zeiss EVO MA 15 valmistas doktorant Kristjan Urtson.
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P-23.
20. F. Linden. DuMont’s Handbuch der grafischen Techniken. Köln 1983, lk 175. Litograafia kahe paberiga – papier 

collé. 19. sajandi litograafiad on tihti trükitud umbes pildisuurusele väga õhukesele materjalile, mis on kinnitatud 
ühele suuremale ja tugevamale paberile. Selline õhuke ja õrn paber, mis oli omal ajal tihti idast sisse toodud, 
võimaldas ilusat ja nüansirikast trükki. Iseseisvalt käsitsemiseks oli ta liiga õhuke, seepärast asetati trükkimise ajal 
esmalt kivile õhuke paber ja selle peale teine tugevam ja suurem paber. Kivi niiskuse ja paberis oleva või lisatud 
liimistuse tõttu jäid paberid pressi surve all omavahel tugevasti kokku. Kuna õhuke paber ei ole alati täpselt pildi 
all, vaid pilt asub osaliselt ka aluspaberil võib aru saada, et õhuke pildiga paber ei ole hiljem peale kleebitud, vaid 
paberite omavaheline side on saavutatud trükkimisprotsessis.

21. Tartu Ülikooli katsekoja analüüsitunnistus 1/054/04.

SUMMARY

Conservation of lithographs from the graphics collection of the University of Tartu Art Museum
Anne Arus , Vilja Sillamaa

The article examines the conservation of  Albert Dürer’s lithographed drawings and a group portrait of  the students 
from the fraternity Estonia. The lithographs after Albert Dürer’s original drawings were made at a Viennese lithogra-
phy workshop in 1829-1834. The group portrait was lithographed at Louis Höflinger’s lithography workshop in Tartu 
in 1859.
Albert Dürer’s lithographed drawings had numerous mechanical injuries and extensive mould blemishes due to water 
damage. The aim of  conservation was to grant the lithographs’ preservation and to make it possible to display them. 
That meant removing the dirt from the places that had been damp. Methods of  conservation were chosen based on 
tests and experience gained working with manuscripts damaged by mould at the library of  the University of  Graz, 
Austria. The result of  the conservation was that the sheets can be displayed now as the damages do not dominate over 
the images any more and the preservation of  the sheets is granted.
The group portrait of  the students from the fraternity Estonia had been torn into two pieces and covered by varnish 
that had darkened with times and prevented a good look at the image. The aim of  conservation was to remove the 
darkened layer of  varnish and restore the visual whole. The analysis made at the Testing Centre of  University of  Tartu 
showed that the pellicle layer of  the varnish contained a big quantity of  alkyd resin. Tests proved that the varnish could 
be removed with water. Owing to the conservation, its visual whole has been restored and the disturbing covering layer 
removed, so the piece can be preserved and displayed again.
The conservation of  the lithographs was supervised by Vilja Sillamaa at the Conservation Centre Kanut.
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Minu huvi ajalooliste tapeetide ja nende säilitamise vastu 
sai alguse OÜ-s Vana Tallinn korraldatud ühepäevasel 
seminaril, kuhu oli kutsutud Maire Heikkinen Soome 
Museovirastost. Raamatu „Suomalainen tapettikirja“ 
autor tutvustas seminaril osalejatele J. L. Runebergi ko-
dumuuseumis Porvoos tehtud restaureerimistöid, näitas 
ajalooliste tapeetide rekonstruktsioone ja samateemalisi 
muuseumiameti voldikuid. Seejärel otsisin teavet inter-
netist, põhiliselt uurisin IADA ja JAIC-i arhiivist leitud 
tapeetide restaureerimist käsitlevaid artikleid ning seina-
katete ajalugu ja tootmismeetodeid käsitlevat kirjandust. 
Juhuslik tutvus Tallinna ühe sisustuspoe omanikuga viis 
mind kokku Inglise tapeeditootja Cole & Son’i turustajaga, 
kes organiseeris mulle ekskursiooni firma töökotta. Kuna 
küsija suu pihta ei lööda, võtsin julguse kokku ning uuri-
sin, kas mul oleks võimalik sinna töökotta mõneks ajaks 
praktikale minna. Mõned kuud hiljem, 2009. aasta märtsis, 
veetsin kaks nädalat Cole & Son’i Londoni vabrikus, kus 
tutvusin peale erinevate tapeeditoomismeetodite ka firma 
ajalooliste mustrite arhiivi ja disainiosakonnaga. 
Alates 2009. aasta sügisest kirjutan professor Krista Kod-
rese juhendamisel Eesti Kunstiakadeemia restaureerimi-
se ja muinsuskaitse osakonnas oma teadustööd ajalooliste 
tapeetide säilitamisest interjööri osana. Esimese õppeaasta 
kevadsemestril avanes mul koostöös Kristiina Ribelusega 
võimalus restaureerida ning osaliselt rekonstrueerida Puur-
mani mõisa söögisaali tapeet.
Soov teema praktilise poolega põhjalikumalt tutvuda viis 
mind Austriasse oma doktoritöö kaasjuhendaja, magister 
Markus Klaszi juurde. Tänu temale on olnud võimalus tege-
leda väga erinevate projektidega: 2010. aasta talvel veetsime 
kolm kuud Kasselis Saksa Tapeedimuuseumis, pärast seda 

oleme töötanud Salzburgis, Viinis ja Bukarestis. Iga projekt 
on olnud omanäoline, mistõttu on tulnud õppida palju uut. 
Seni kogutud teadmised tulevad kindlasti kasuks minu 
teadustöö koostamisel, tulevaste projektide teostamisel ja 
noorte restauraatorite juhendamisel. 
Siinne artikkel käsitleb aasta jooksul Austrias ja Saksamaal 
ajalooliste tapeetide restaureerimise vallas kogetut. Kes-
kendun Austrias järgitavatele ajalooliste seinakatete säili-
tamise põhimõtetele ja meetoditele, mida rakendatakse nii 
kaitseta kui ka muinsuskaitse all olevate tapeetide juures. 
Saksa Tapeedimuuseumis nähtu põhjal tuleb vaatluse alla 
tapeetide kogumine ja säilitamine museaalidena. 
Austrias restaureeritavaid seinakatteid saab laias laastus 
liigitada kahte gruppi: kaitseta ja muinsuskaitse all olevad 
tapeedid. Sarnaselt Eestiga hävib ka Austrias suur hulk 
ajaloolistes, kuid kaitseta hoonetes leiduvaid tapeete, sest 
riiklik kontroll nende üle puudub. Sel juhul sõltub sei-
nakatete saatus omanike prioriteetidest ning rahalistest 
võimalustest. Lisaks sellele mängivad tähtsat rolli näiteks 
hoone funktsioon ja selle muutumine, mis teisendavad oo-
tusi ruumidekoori osas. Kui teisenenud funktsioon ajaloo-
liste interjööride säilitamist ei soodusta, võidakse ajaloolisi 
seinakatteid näha kui ebavajalikke, koledaid või ebahügiee-

Ajalooliste seinakatete säilita-
mine in situ või museaalina    
saksa kultuuriruumis
 

Kadri Kallaste (1) 
Fotod: Kadri Kallaste 

Ill 1. Hotelli Coburg Residenz retseptsioon Viinis. Seinal on näha samast hoo-
nest leitud barokse samettapeedi paan.
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nilisi lisandeid, mis tuleks 
pigem ruumist eemaldada 
kui säilitada. Sel juhul on 
säilitustöötaja roll väärtus-
liku objekti omanikku tema 
vara säilitamise ja presen-
teerimise optimaalsetest 
võimalustest teavitada (2). 
Kaitse all olevate hoonete 
puhul laieneb Austrias säi-
litamise nõue ka hoonete 
interjööridele, sealhulgas 
seinakatetele. Juhul kui 
nende restaureerimine pole 
kas esteetilistel või finantsi-

listel põhjustel võimalik, tuleb säilinud seinakatted ehitus- 
või restaureerimistööde käigus vähemalt puhastada ning 
nende kohapeal edasisäilimist soodustada. 
Tapeete peeti enne tööstusliku tootmise algust 19. sajan-
di keskpaigas niivõrd hinnaliseks ja neid kinnitati seinale 
erinevate keerukate võtetega, et neid hiljem kerge vae-
vaga eemaldada saaks. Sarnaselt nahktapeetide ja teks-
tiilidega kleebiti või naelutati tapeedid eelnevalt raami-
dele pingutatud lõuendile. Nii nagu mööbel, valgustid ja 
kunstiteosed, olid ka tapeedid osa ümberpaigutatavast 
varast – mobilia’st. Vajadusel sai tapeedid seinalt kerge 
vaevaga eemaldada, et neid ümber kolida, pööningule la-
dustada või maha müüa. 
Tapeete hakati seinale ja kihiti üksteise peale kleepima 
alles alates 1840ndate lõpus. Selle tingisid tol ajal leiu-
tatud masinad, mille abil sai paberit rullina toota. Tükk 
tüki haaval kokkukleebitud tapeedipaanid muutusid mi-
nevikuks, sest tööstuslikult toodetud paber oli vastu-

pidav ja sellele sai uute 
trükimasinatega trükkida. 
Industriaalse buumi ajal 
toodetud tapeetide hul-
gas leidus midagi igale 
sotsiaalsele klassile ning 
suurest hinnalangusest 
tingituna kaotas tapeet 
oma varasema staatuse 
(3). 
Tänapäeval tuleb seina-
le või lakke kinnitatud 
tapeeti käsitleda kui kin-
nisobjekti, sest see moo-
dustab kandva pinnaga ühtse koosluse. Kui aga kandva 
pinna ja tapeedi vahel side katkeb, muutub tapeedi funkt-
sioon ning seda saab käsitleda kui eraldiseisvat objekti 
– mobilia’t, mida saab näiteks muuseumis või arhiivis 
säilitada. Kontekstist lahutatud tapeet kaotab osa oma 
algväärtusest ja funktsioonist, s.o ülesande ruumi seina 
dekoreerida ja seda külma ja niiskuse eest isoleerida. See-
tõttu on säilitusmeetodite arenedes hakatud tapeetide in 
situ säilitamist seinalt eemaldamisele eelistama. Selleks on 
mitmeid põhjuseid. Esiteks lõhutakse tapeedi eemalda-
misel seinalt või laelt algne kinnitamise süsteem. Teiseks 
hävib algselt kasutatud sideaine, ühendus paanide ja bor-
düüri vahel ning märgid, mille on jätnud tapetseerija töö-
riistad, kui tapeeti seinale kinnitati (4). Samas soovitatak-
se raskelt kahjustunud tapeedid parema restaureerimis-
tulemuse saavutamiseks originaalkohalt eemaldada. Sel 
juhul on tapeeti võimalik põhjalikumalt töödelda, näiteks 
pesta, vajadusel pleegitada ja/või dubleerida. 
Juhul kui ajaloolist tapeeti ei soovita või ei ole võimalik 
presenteerida kogu seina ulatuses, on seda võimalik teha 
valikuliselt, näiteks üksiku paani või piiratud pinnana. 
Selline säästlik presenteerimisviis on kahtlemata parem 
kui kogu seinakatte originaalkohalt eemaldamine, mis 
lõhuks ajaloolist ühtsust ning välistaks võimaluse soovi 
korral kogu sein hiljem restaureerida ja eksponeerida. Il-
mekas näide seesugusest lahendusest on hotelli Coburg 
Residenz retseptsiooni seinakujundus Viinis (ill 1–2). 
Vastuvõtulaua taga seinal on eksponeeritud barokse kul-
latud samettapeedi paan, mis on osake ajaloolisest seinas-
keemist. Ülejäänud seinakate on säilitatud originaalkohal, 
kuid kaetud eemaldatava viimistluskihiga. Valikuliselt on 
ajaloolisi tapeete presenteeritud ka Eestis, näiteks Puur-
mani mõisa Hiina salongis ja selle kõrvalruumis (ill 3–4).

Ill 2. Barokse tapeedi mustri lähivaade. 
Vaatamata sellele, et paan on pleekinud ja 
osaliselt oma esteetilise väärtuse kaotanud, on 
see kogu ulatuses eksponeeritud. 

Ill 3. Sügavtrüki tehnikas nn Toile-de-Jouy tüüpi mustriga tapeet Puurmani 
mõisaproua magamistoas. 

Ill 4. Mõisaproua salongis ühe seinatahveldise 
paneeli ulatuses eksponeeritud chinoiserie tapeet 
1880. aastatest. 



62

Teadagi on tapeedi põhieesmärk pinda kaunistada. Kuid 
mida teha juhul, kui tapeet on oma esteetilise väärtu-
se kaotanud? Loomulikult pole võimalik kõiki objekte 
restaureerida.  Austrias on muinsuskaitse all olevates 
hoonetes säilinud ajaloolised seinakatted, kaasa arvatud 
tapeedid, kaitse all ning kehtib nõue neid võimaluste ko-
haselt konserveerida või restaureerida. Ajaloolised, kuid 
kahjustunud tapeedid, mida pole võimalik restauree-
rida, dokumenteeritakse (pildistatakse, mõõdistatakse, 
kirjeldatakse), konserveeritakse ja kaetakse eemaldatava 
viimistluskihi või rekonstruktsiooniga. Viimase lahen-
duse kasuks otsustati näiteks Hofburgis Sisi muuseumi 
ruumides asuva keisrinna Elisabethi vannitoa seinakate-
te puhul. Suure õhuniiskuse ja UV-kiirguse tõttu pruu-
nikashalliks muutunud seinakatted (ill 5) otsustati katta 
rekonstruktsiooniga, mis annab ruumile tagasi selle endi-
se hiilguse ning võimaldab originaali tervikliku säilimise 
algsel kohal (ill 6).

Selleks, et originaalseinakatet ja selle seisukorda külasta-
jatele osaliselt eksponeerida, jäeti väike piirkond seinal 
rekonstruktsiooniga katmata (ill 7). Seesuguse lahenduse 
ainsaks puuduseks on uue seinakatte harjumatu värskus 
ning intensiivsed toonid, mis ülejäänud ühtlaselt vana-
nenud interjööriga sobituda ei pruugi. Olgugi et selle 
seinakatte valmistamisel järgiti puitliistude all säilinud 
originaaltoone (ill 8), oleks õige olnud kasutada pisut 
määrdunumaid toone, mis ülejäänud interjööriga ühtse 
visuaalse terviku looksid. 
Salzburgis asuvas väikeses neogooti lossis Frey 
Schlösschen’is on säilinud kolm käsitsi maalitud ja -trü-
kitud 19. sajandi tapeeti, mille säilimisaste on erinev. 
Neist kaks konserveeriti, sest ei soovitud eksponeerida, 
ning neid säilitatakse eemaldatava viimistluskihi all. Ole-
nemata sellest, et säilitustöötajate võimuses oleks olnud 
objektid restaureerida ja osaliselt rekonstrueerida, tuli 
arvestada hoone omaniku nõudmiste ja esteetiliste eelis-
tustega. Seega oli antud juhul restauraatorite töö eesmärk 
kindlustada ajalooliste seinakatete säilimine nende algses 
asukohas ning jätta omanikule võimalus pindu hiljem 
taas avada ja eksponeerida. 
Tapeetidest esimene, aaderdatud mustri ja keskaegsete 
deviisidega tapeet, mis oli säilinud vaid fragmentaarselt, 
puhastati, kinnitati ja kaeti õhukese jaapani paberiga (ill 
9–10). Puhastamiseks kasutati pehmet pintslit ja Wishabi 
keskmise tugevusega švammi.
Enne aluspinnalt irdunud tapeediservade tagasiliimimist, 
kleebiti nende kaitseks seinale paks (36 g/m²) jaapani pa-
ber. Järgmise sammuna kaeti kõikide fragmentide servad 

Ill 5. Üks kolmest keisrinna Elisabethi vannitoa 
petikuksest enne pleekinud originaaltekstiili katmist 
rekonstruktsiooniga.

Ill 6. Keisrinna Elisabethi vannitoa üldvaade pärast 
rekonstruktsioonide paigaldamist.

Ill 7. Detail. Rekonstruktsiooniga kaetud seinale 
jäetud „aken“, mis jätab võimaluse originaalseina-
katet ja selle seisukorda vaadelda. 

Ill 8. Puitliistude all on näha seinkatte pleekimata ja niiskusest kah-
justumata originaaltoonid.
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umbes 2 cm peene jaapani paberi ribaga nii, et pool sel-
lest kataks seina ja pool tapeeti. Neile ribadele kleebiti 
metüültselluloosiga õhuke jaapani paber, jättes originaali 
ja kaitsva kihi vahele vaba ruumi (ill 11–12). 
Teise tapeedi olid töömehed seinalt eemaldanud ja kok-
kuvoldituna hunnikusse jätnud (ill 13). Töökojas see pu-
hastati, kaardistati ja dubleeriti paksule 36 g/m² jaapani 
paberile. Selle keskaegset seinavaipa kujutavat mustrit 
ilmestavad Salzkammerguti maakonna asulate vapid. 
Selline kujundus on Austrias väga haruldane ja arvata-
vasti tellimustöö, mis kohapeal trükiti (ill 14). Selle väite 
tõenäosust toetavad tapeedi leiuruumi seintel leiduvad 

tapeedimustri detailide šabloonijäljed. Hoolimata seina-
katte eripärast otsustasid omanikud seda mitte restauree-
rida ega eksponeerida. Nii selle tapeedi kui ka paljude 
muude ajalooliste objektide puhul on kurb tõdeda, kui 
tähtsat rolli mängib objekti funktsiooni või tähenduse 
muutumine. Tähenduse teisenemine, kadumine ja uue 
tekkimine sõltub vaatleja(te) väärtushinnangutest ja ha-
ritusest. Siinsel juhul mõjutas see säilitustööde ulatust ja 
iseloomu. 
Niinimetatud vapitapeet kinnitati pärast hädavajalikke 
konserveerimistöid leiuruumi seintele. Kuna puudusid 
algset olukorda dokumenteerivad fotod ja soov seina-

Ill 9. Seinal säilinud tapeedifragmendid enne puhastamist ning kinnita-
mist metüültselluloosi ja jaapani paberiga.

Ill 10. Pindmiselt puhastatud tapeedifragmentide servad on kaetud jaapa-
ni paberi ribadega, et kaitsta neid seinalt eemaldumise ja rebenemise vastu.

Ill 11. Markus Klasz tapeedifragmenti katva loorpaberi tükki välja 
mõõtmas.

Ill 12. Loorpaberiga kaetud tapeedi fragmendid. Loorpaber kinnitati 
metüültselluloosiga fragmentide servasid katvatele jaapani paberi ribadele. 

Ill 13. Seinalt dokumenteerimata eemaldatud ja hunnikusse jäetud 
tapeedifragmendid.  

Ill 14. Kootud seinavaipa imiteeriva mustriga tapeedi üldvaade. Näha 
on Salzkammerguti maakonna asulate vapid. 
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katet eksponeerida, otsustati 
kõik säilinud tükid seinal üks-
teise kõrvale kleepida. Enne 
tapetseerimist kaeti krohvitud 
sein kahe kihi tapeediliimi ja 
ühe kihi valge makulatuurpa-
beriga, millel üleöö kuivada 
lasti (ill 15).
Enne tapeedi seinale kleepi-
mist asetati see originaalist pi-
sut suuremale Hollytexi tükile, 
muster allapoole, ning kaeti 
tapeediliimi kihiga, millel lasti 

mõned minutid paberisse im-
buda. Kuna niiske paber võib 

tõstmisel oma raskuse tõttu rebeneda, keerati jupike 
Hollytexi toestamiseks üle tapeedi serva (ill 16–17).
Tapeeditükkide ebaregulaarse kuju tõttu tuli enne seinale 
kinnitamist iga osa piirjooned märkida makulatuurpaberile. 
Seda meetodit saab rakendada ka paanideks jagatud tapeedi 
seinale tagasikleepimisel. Kuna nn vapitapeet kaeti pärast 
konserveerimist uue puittahveldisega, kleebiti iga planee-
ritud tüübli ja kruvi augu kohale tükk jaapani paberit, et 
puurimisel ajaloolise tapeedi servad ei rebeneks (ill 18–21).

Ill 15. Tapetseeritava ruumi seinte 
katmine makulatuurikihiga. 

Ill 16. Enne tapeedi seinale kinnitamist järjestati tükid põrandal. 
Selleks, et tapeet ei määrduks, tuli põrand katta ehituskilega. 

Ill 17. Tapeedi seinale kinnitamisel kasutati toestamiseks Hollytexi. 
Igale tükile lõigati tema mõõtudele vastav riba. 

Ill 18. Hollytexi saab kasutada nii liimistatud tapeedi seinale paigal-
damiseks kui ka selle ohutuks eemaldamiseks. 

Ill 19. Hollytexi ja pehmet harja kasutades, saab tapeedi alla jäänud 
õhumullid objekti servade suunas liikudes välja siluda. 

Frey lossi kolmas ja kõige pa-
remini säilinud tapeet otsusta-
ti restaureerida. Selle kergelt 
reljeefsele kuldsele taustale on 
šabloonide abil maalitud must 
damastkanga muster (ill 22). 
Kuna tuppa, kust seinakate 
eemaldati, ehitatakse läbikäi-
davad kapid, otsustati ajaloo-
list tapeeti kasutada mitte sei-
nal, vaid kapi liugustel (ill 23).
Tapeedid kinnitati pärast res-
taureerimist spetsiaalselt ehi-
tatud puitraamidele kleebitud 
neljale kuni viiele jaapani pa-
beri kihile. Meetodit, mida paberi- ja ka tapeedirestau-
raatorid tunnevad karibari nime all, kasutatakse tavaliselt 
hinnaliste hiina tapeetide seinale taaskinnitamiseks (ill 
24–27).
Olgugi et tapeeti peetakse interjööri kuuluvaks kinnis-
objektiks, tuleb seda säilitamise eesmärgil erandjuhtudel 
algsest asukohast eemaldada. Sel teel on paljud väärtus-
likud ajaloolised tapeedid leidnud oma koha muuseumis. 
Euroopas on mitmeid mäluasutusi, mis on keskendunud 

Ill 20. Detail. Tüüblite ja kruvide kohad 
kaeti jaapani paberiga, et ennetada reben-
dite tekkimist. 
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Ill 21. Tapeedid kinnitati seinale suvalises järjestuses, sest need sooviti 
hiljem puittahveldisega katta. Tapeeditükkide algse järjestuse taastami-
sele oleks kaasa aidanud dokumentatsioonifotod ja joonised. 

Ill 22. Šabloonidega trükitud, keskaegset damastkangast imiteeriva 
mustriga tapeet. 

Ill 23. Tapeedi leiuruum, mida omanikud olid otsustanud edaspidi ka-
sutada garderoobina. Puidust taladele kinnitatakse tapeetidega kaetud 
lükanduksed. 

Ill 24. Jaapani puitraamistiku, karibari valmistamiseks monteeritud 
raamid enne nende katmist nelja kihi jaapani paberiga. 

Ill 25. Esimese kihi jaapani paberi 
kinnitamine puidust raamile. Paber 
keeratakse enne selle raamile kleepimist 
tihkesse rulli. 

Ill 26. Karibari valmistamisel kaetakse 
ka raamide tagumine külg kahe kihi 
jaapani paberiga.

Ill 27. Selleks, et liimist märga ja rasket 
paberitükki oleks alusele kleepides 
lihtsam kontrollida, asetatakse raamid 
kergelt ettepoole kaldu. 
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ajalooliste seinakatete kogumisele. Nende seas on Whit-
hworthi galerii Manchesteris Inglismaal, tapeedimuuseu-
mid Rixheimis Prantsusmaal, Mézières’is Šveitsis ja Kas-
selis Saksamaal. Suurema osa nende muuseumide kogust 
moodustavad erinevatelt tapeeditootjatelt ja erakoguja-
telt annetusena saadud tapeedinäidised, tootekataloo-
gid, disainerite joonised, trükivaltsid ja -plokid. Kasselis 
asuvas muuseumis on suur hulk ajaloolistest hoonetest 
päästetud tapeedinäidiseid. Paljud neist olid pärast res-
taureerimist muuseumi näitusesaalide seintele kinnita-
tud ja külastajatele näha. Tapeetide eksponeerimine in-
terjööri osana, mitte juhusliku mustriribana, toob selle 
omadused kõige paremini esile. Kuna Hesseni maakon-
na muuseumi peahoonet, kus tapeedikogu asus, hakati 
2010. aastal suvel renoveerima, tuli kõik eksponaadid 
ümber kolida. Seega oli kohale kutsutud restauraatorite 
ülesanne eemaldada ka kõik muuseumis eksponeeritud 
tapeedinäidised, millest enamuse moodustasid 19. sajan-
di panoraamtapeedid (ill 28–29). 
Kuna Kasseli tapeedimuuseum planeeritakse avada alles 
2013. aastal, piirdusid tööd preventiivse restaureerimise 
ja pakendamisega, mille eesmärk oli edaspidiste kahjus-
tuste ärahoidmine või nende minimeerimine (ill 30–33). 
 
Enne seinalt eemaldamist puhastati tapeedid lateks-
švammidega. Selleks oleks sobinud ka näiteks Wishabi 
keskmise tugevusega kumm, kuid kuna lateks-švammid 
ei kulu ega pudene ning neid on võimalik pesta ja taas-
kasutada, on need suurte pindade puhastamiseks sobili-
kumad (ill 34). Kuna enamik muuseumi näitusesaalides 
eksponeeritud tapeete oli seinale kinnitatud pärast 1970. 
aastate restaureerimist, olid paljud neist kleebitud kõrge 
ligniinisisaldusega makulatuurpaberile. Selleks et välista-
da originaalide aluspaberi muutumist happeliseks ja rabe-
daks, otsustati see eemaldada (ill 35).
Pärast makulatuuri eemaldamist pesti tapeete vajadusel 
vesivannis külmas vees või laual 2–3 filterpaberi kihil (ill 
36–37). 
Õhukesed ja kahjustunud tapeeditükid dubleeriti pärast 
pesu 36 g/m² jaapani paberiga (ill 38). Igale pesule eelnes 
trükivärvide veekindluse testimine. Tundlikud trükivär-
vid tuli enne pesu kinnitada. Selleks kasutati 5% želatiini 
lahust. Ka pudedad trükivärvid tuli kinnitada: lokaalseks 
kinnitamiseks kasutati tuurakalaliimi (ill 39) ning üldiseks 
tüloosi (Tylose MH 50) ja siidpaberit (ill 40), mis enne 
tapeedipinnale kandmist liimiga kaeti. Konserveeritud 
tapeete ei retušeeritud, sest polnud teada, milliseid neist 
uues ekspositsioonis kasutatakse. 

Siinses artiklis kirjeldatud lahendused illustreerivad eri-
nevaid kontseptsioone, mida on järgitud ajalooliste sei-
nakatete säilitamisel Austrias ja Saksamaal. Kuna tapee-
tide ega ka muude ajalooliste objektide säilitamisel pole 
võimalik välja pakkuda ühte standardset restaureerimis-
kontseptsiooni, tuleb õigete meetodite ja lahenduste 
leidmiseks lähtuda objekti eripärast, kahjustustest ning 
soovitud tulemusest. 
Seinale kinnitatud tapeet on interjööri lahutamatu osa 
ja moodustab teiste dekoorielementidega ühtse terviku, 
mistõttu on tähtis see algsel kohal ehk in situ säilitada. 
Kui see pole võimalik, tuleb leida lahendus, mis võimal-
daks tapeeti ühtsena säilitada ja eksponeerida mujal, näi-
teks muuseumis. 
Restaureerimisprojektide edukaks läbiviimiseks tuleb te-
geleda nii tehniliste kui ka esteetiliste küsimuste lahen-
damisega. Metodoloogilistele küsimustele on võrdlemisi 
lihtne objektiivseid vastuseid leida, sest ühele problee-
mile leidub piiratud hulk lahendusi ning neist tuleb ob-
jektile selle kahjustusest tulenevalt kõige sobilikum lei-
da. Objekti restaureerimise ja säilitamisega kaasnevate 
esteetiliste probleemide lahendamisel mängib väga suurt 
rolli kontseptsioon, mille kujunemist mõjutavad erine-
vad projektiga seotud asjaosalised ning nende nägemus 
esteetikast ja objekti väärtusest. 
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Ill 28. Saksa tapeedimuuseumi kogus on suur hulk erinevat päritolu ja 
tüüpi seinakatteid, sealhulgas prantsuse panoraam- ja laetapeedid ning 
hiina käsitsi maalitud tapeedid. 

Ill 29. Prantsuse firmas J. Zuber & Cie 1849. aastal toodetud 
panoraamtapeedi „Eldorado“ eemaldamine Saksa tapeedimuuseumi 
näituseruumi seinalt. 

Ill 30. Objektide õige pakendamine ja hoiustamine aitavad kaasa 
tapeetide pikaajalisele säilimisele. Suuremõõtmelisi seinakatteid, seal-
hulgas tapeete, on kõige optimaalsem säilitada suurtel puidust või papist 
silindritel. 

Ill 31. Pikki tapeedipaane säilitatakse rullidena. Tähtis on jätta 
tapeedi mustriga pind väljapoole, et objekti värvitud pinda mitte murda 
või muul moel kahjustada. 

Ill 32. Nahktapeetide tükke ja 
väikesemõõdulisi tapeedilõikeid või 
-fragmente säilitatakse karpides või 
kaante vahel. 

Ill 33. Sirmidele või raamidele 
kinnitatud tapeete säilitatakse 
happevaba paberi ja mullikile sisse 
pakitud paneelidena. 

Ill 34. Suurte pindade puhastamiseks sobib kõige paremini lateks-
švamm, mille saab pärast kasutamist puhtaks pesta. 
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Ill 35. Üldjuhul on soovitatav kõrge ligniinisisaldusega makulatuurpa-
ber objektilt eemaldada. Eemaldamismeetod sõltub paberi ja kleepimi-
seks kasutatud liimi omadustest.

Ill 36. Suuremõõtmelisi või ulatuslike kahjustustega tapeete on kergem 
pesta filterpaberi pakil. Seda protsessi on võimalik soovitud tulemuse 
saavutamiseni 2–3 korda korrata. 

Ill 39. Pude värvikiht kinnitati nii lokaalselt kui ka üldiselt. Lokaal-
seks kinnitamiseks kasutati tuurakalaliimi. 

Ill 40. Pudeda värvikihi profülaktiliseks kinnitamiseks kasutati õhukest jaapani paberit  
või mikalenti ja tüloosi.

Ill 37. Väikeste ja stabiilsete 
objektide pesemiseks kasutatakse 
vesivanni. Objekt asetatakse vanni 
Hollytexi või Parafili abil. 

Ill 38. Õhukesed ja haprad tapeedid 
taustati paksu jaapani paberiga. 
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Viited

1. Kadri Kallaste on Eesti Kunstiakadeemia restaureerimise ja muinsuskaitse osakonna 3. aasta doktorant. 2006. 
aastal lõpetas ta Eesti Kunstiakadeemia esemerestaureerimise suuna samas osakonnas. Paberirestauraatorina on ta 
alates 2001. aastast töötanud ja praktiseerinud mitmes säilitusasutuses Eestis (sealhulgas Ennistuskoda Kanut ja 
Kadrioru kunstimuuseum), aga ka välismaal (Sloveenia Rahvusarhiiv, Paberirestaureerimise Instituut (Institut für 
Papierrestaurierung, Austria), Saksa Tapeedimuuseum (Deutsches Tapeten Museum), Theodor Amani Muuseum 
Rumeenias jm). Praegu töötab Kadri Kallaste oma doktoritöö kaasjuhendaja, magister Markus Klaszi töökojas 
Austrias ning keskendub ajalooliste tapeetide säilitamisega seotud probleemidele.

2. T. Curteis. Working Buildings: The Effect of  Buildings Use on the Conservation of  Wall Paintings and Poly-
chrome Surfaces. Conservation of  Historic Buildings and their Contents: Addressing the Conflicts. Eds. D. Watt, 
B. Colston. Dorset: Donhead Publishing 2010, lk 52.   

3. K. Kallaste. Doktorikooli konverentsi ettekanne 2012.
4. N. Stanley-Price. Movable : Immovable – A Historic Distinction and its Consequences. Conservation of  Historic 

Buildings and their Contents: Addressing the Conflicts. Eds. D. Watt, B. Colston. Dorset: Donhead Publishing 
2010, lk 16. 

SUMMARY

Preservation of historical wall coverings in situ or as museum pieces in the area of the German language
Kadri Kallaste

The solutions for preservation historical wall coverings described in the article illustrate various concepts that have 
been observed in Germany and Austria. As it is impossible to suggest only one standard restoration concept that 
should be used in case of  wallpapers, one should start from the characteristics of  the object, the damages that have 
occurred and the expectations of  the possible result.

The wallpaper is an inseparable part of  the interior and makes an entity together with the other elements of  the décor, 
thus it is important to preserve it in situ, that is in its original location. If  it is not possible, a solution that would enable 
to preserve the wallpaper and display it, for instance, in a museum, should be found.

In order to carry out successful restoration, both technical and aesthetic issues should be considered. It is not especially 
difficult to find objective answers to methodological problems, as there are a number of  solutions and the most suit-
able for the object and its damages should be selected. The aesthetic issues that concern the restoration and keeping 
of  the object, however, could be better solved with the help of  a concept that appraises of  all the project participants’ 
views that may differ in their aesthetic opinions and assessments of  the value of  the object. 
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Projekteerimis- ja restaureerimisfirma OÜ Vana Tallinn 
asutasid Kultuurimälestiste Riikliku Projekteerimise Ins-
tituudi endised töötajad 1989. aastal. Pikka aega restau-
reerimises tegevad Kalli Holland ja Aet Maasik on mee-
nutanud, kuidas Eesti tunnustatud kunstiteadlane Helmi 
Üprus (1911–1978) kogus juba 1950. aastatel tapeete. 
Tema tapeedikollektsiooni edasine saatus pole teada. 
OÜ Vana Tallinn arhiivis on säilinud Tallinnas aadressil 
Uus 23 tehtud interjööri värvisondaa˛ide aruande ärakiri. 
Aruande on koostanud Krista Kodres aastal 1984. Selles 
aruandes on kopeeritud trafarettmaalingute kõrval juttu 
ka uuringute käigus võetud mõnedest tapeedinäidistest. 
2000. aastal toimusid Eesti Arhitektuurimuuseumis restau-
reerimisnäitused „Minevik on meie teha“ (14.06–16.07) ja 
„Stiilne detail vanalinnas“ (16.06–03.09). Sellel väljapane-
kul eksponeeriti ka valikut ajaloolistest tapeetidest. Sofia 
Pantelejeva (Tallinna Ülikooli diplomand) konserveeris ja 
eksponeeris oma isa, ajaloolase Aleksandr Pantelejevi (OÜ 
Vana Tallinn) kogutud tapeete. Väljas oli valik Robert Ner-
mani Kalamaja tapeedikollektsioonist ja Muinsuskaitse-
ameti arhiivis säilinud tapeetidest. Sofia Pantelejeva kaitses 
2000. aastal Tallinna Ülikoolis tapeetidest diplomitöö, mis 
on teadaolevalt esimene põhjalikum sellelaadne töö. OÜ-s 
Vana Tallinn on tapeete kogutud hoonete siseviimistluse 
uuringute käigus. OÜ Vana Tallinn esimene suurem uu-
rimistöö toimus 1994. aastal  Tallinnas aadressil Kohtu 4 
/ Pikk jalg 14 (Soome suursaatkond) (1). Selles endises 
aadlipere hoones oli 19. sajandi II poolest kuni 20. sajandi 
keskpaigani kasutatud silmapaistvaid tapeete (ill 1–2).

Kuna Soomes on säilinud ajaloolise tapeedi tootmise tra-
ditsioon, siis telliti hoone ajaloolise järjepidevuse põhi-
mõttest lähtuvalt Soomest mitmesse esinduslikku ruumi 
endistel aegadel kasutatud tapeete (ill 1-2).
Aastatel 2002–2008 on võetud tapeedinäidiseid Tallinna 
vanalinna mitmetest hoonetest ja Eesti mõisatest, näi-
teks Vihterpalust (2), 
Vatlast (3), Abjast (4) 
(ill 3).

Tapeedikihte on aja-
loolistes hoonetes 
tõesti palju. Tallin-
nas Kiriku 8, EELK 
Tallinna Piiskopliku-
le Toomkogudusele 
kuuluva hoone ida-
tiivas, loetleti näiteks 
ühes ruumis 20 kihti 
(5) (ill 4). Samas hoo-
nes dateeriti tapeete 
aastatest 1880–1890 
kuni tänapäevani välja.

Ülevaade OÜ-s Vana Tallinn  
toimunud tapeediuuringutest 
ja konserveerimisest 1994–2011
Merike Limberg
OÜ Vana Tallinn
Lai 31
10133 Tallinn
merikelimberg@yahoo.com 

Fotod: Merike Limberg

Ill 1. Kohtu 4, ruum C 214, 1. kiht (taastatud).

Ill 2. Kohtu 4, ruum C 215, 1. kiht.
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Samas on olnud olukordi, kus alles seinapaneelide res-
taureerimise käigus (Tallinnas Dunkri 4/6) võeti 14 kihti 
tapeeti (6).  Ajalehemakulatuur tapeetide all võimaldab 
määrata tapeetimise varaseima ajalise piiri, kuid jääb kü-
simus, millal ajaleht jõudis makulatuurina tapeedi alla. 
Näiteks oli Vihterpalu mõisa(2) ühes ruumis kasutatud 
ajalehti aastast 1869 ja Abja mõisa (4) saalis 1884. aasta-
käigu ajalehti. Aaderduse mustriga tapeet aitab dateerida 
selle 19. sajandi lõpukümnendisse või sajandivahetusse. 
2006. aasta märtsis külastas Tallinna Museovirasto tapee-
dikonservaator-uurija Maire Heikkinen, kes kahepäevase 
seminari käigus õpetas Vanalinna koolis, kuidas ekspo-
neerida tapeete in situ. Varasematel aastatel olime liimi-
nud üksteisest eraldatud tapeete metüültselluloosiga pa-
beralusele ja lisanud uuringuaruandele. Edaspidi oleme 
jätnud uuringute käigus võetud konserveeritud tapeedid 
lahtiselt, sest ka tapeedi tagapool sisaldab tulevastele uu-
rijatele olulist informatsiooni. 
2007. aastal telliti meilt Pikk 64 II korrusel (7) olevate 

ruumide siseviimist-
luse uuring seoses 
vajadusega uuendada 
vananenud elektrisüs-
teem. Suureks üllatu-
seks oli seal ühes ka-
binetis säilinud 1920. 
aastate tapeet. Samas 
korteris oli teisigi 
väga kauneid ja vää-
rikaid tapeete (ill 5).  
Kõige rikkalikum 
ja mahukam tapee-
dikollektsioon on 
võetud 2008. aasta 
veebruaris-märtsis 

Pikk 29 / Lai 24 ja Pikk 33 toimunud uuringute käigus 
(8). Neis hoonetes oli seintel suur hulk tapeete alates 
19. sajandi II poolest. Varaseimad tapeedid olid liimitud 
1860. (Pikk 33) ja 1856. (Pikk 29 / Lai 24) aasta ajaleh-
tedele, kuid osa tapeete ka otse krohvil või mõnel juhul 
odaval paberil või ehituspapil (ill 6).

20. sajandi I poolel oli kasutatud Inglismaal ja Prant-
susmaal valmistatud tapeete, 20. sajandi II poolel Riias 
(Läti), Minskis (Valgevene) ja Gomelis (Venemaa) val-
mistatud tapeete. Kuna tegemist oli kahe mitmekorruse-
lise hoone väga suuremahuliste siseviimistluse uuringu-
tega, siis suutsime tapeete vaid hädapäraselt digiteerimi-
seks ette valmistada. Eraldasime olemasolevad tapeedid 
üksteisest või õhukesest paberist, jättes pakid niisutatuna 
kile alla vähemalt ööpäevaks. Veel niiskeid tapeete puhas-
tasime skalpelli ja vatitikuga. Silumiseks jätsime tapeedid 
pikemaks ajaks raskuse alla. Kuivmenetlusel puhastasime 
tapeedid pintslite ja skalpelliga lubjapritsmetest. Paberil 
esinevad rebendid või fragmentaarsed tükid liimisime 
kokku õhukese jaapani paberiga, kasutades 3% metüült-
selluloosiliimi (9). Tapeedinäidised digiteerisime ja aru-
andes esitasime nendest valiku (Pikk 29 / Lai 24 – 36 
tapeedinäidist, Pikk 33 – 26 tapeedinäidist) (ill 7).

Pärast varasemaid, 2009. aastal lõppenud interjööri res-
taureerimistöid tellis Pikk 34 galeriiomanik 2011. aastal 
oma valdustest leitud tapeetide konserveerimise, kuid 
selliseid tellijaid leidub väga harva (10). Ajalooliste tapee-
tide uurimine ja konserveerimine on väga põnev vald-
kond. Maailmas on vanade tapeetide konserveerimine 
pikaajaliselt ja püsivalt arenenud. Loodetavasti kasvab 
koos tapeetide uurimise arenguga Eestis teadlike tellijate 
hulk, keda võlub tapeedimaailm.

Ill 3. Vatla mõis, ruum 41, 1. kiht .

Ill 4. Kiriku 8, ruum 1, 3. kiht. 

Ill 5. Pikk 64, 4. kiht.
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Viited 

1. Juuni 1994. Kohtu 4 / Pikk jalg 14, Tallinn (Mari Hammer, Kristi Koppel, Ano Laan, Ene Mellov).
2. Jaanuar 2002. Vihterpalu mõisa peahoone Harjumaal (Svea Volmer, Merike Limberg).
3. Nov.-dets 2002. Vatla mõisa peahoone Läänemaal (Svea Volmer, Õie Tilk).
4. August 2007. Abja mõis Viljandimaal (Lea Jäger, Merike Limberg).
5. Jaan.-veebr. 2007. Kiriku 8, Tallinn (Eva Mölder, Merike Limberg, Vaike Vahter). 
6. Märts-aprill 2005. Dunkri 4/6, Tallinn. Talalagede ja seinamaalingute konserveerimise aruanne (Merike Limberg, 

Svea Volmer). 
7. Märts, 2007. Pikk 64 II korruse ruumid, Tallinn (Merike Limberg, Eva Mölder, Vaike Vahter). 
8. Veebruar-märts 2008. Pikk 29 / Lai 24 ja Pikk 33, Tallinn (Lea Jäger, Merike Limberg, Eva Mölder, Vaike Vahter)
9. R.Weston. Historic Wallpapers. Conservation and Replacement.   

http://www.buildingconservation.com/articles/historic-wallpapers/historic-wallpapers.htm
10. 2008 / september 2011. Pikk 34, Tallinn (Merike Limberg, Vaike Vahter).

Ill 6. Pikk 29, ruum 77, 1. kiht. Tapeedi all oli ajalehemakulatuur  
aastast 1856.

Ill 7. Pikk 33, ruum 20, 13. kiht.

SUMMARY

Survey of the research and conservation of wallpaper at the OÜ Vana Tallinn in 1994-2011
Merike Limberg

The private limited company Vana Tallinn has been collecting wallpaper since research on the interiors started in 1994. 
Samples have been taken in the Old Town of  Tallinn as well as in Estonian manors. So, for example, especially rich 
finds appeared during the investigations at 29 Pikk/ 24 Lai Street and at 33 Pikk Street. The samples from the manors 
and the town have been dated to the second half  of  the 19th century. Maire Heikkinen, conservator-researcher of  
wallpaper from the Finnish Museovirasto (Museum Board) chaired a seminar in the spring of  2006 that broadened our 
knowledge about wallpaper studies and conservation. The study and conservation of  historical wallpaper is a really 
exciting field of  research that has been continuously developing in the world already for a long time. It can be expected 
that together with the studies the number of  skilled researches and conservators in Estonia would also grow.

http://www.buildingconservation.com/articles/historic-wallpapers/historic-wallpapers.htm
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Kuidas tapeet muutub seina-
kattest kunstiobjektiks
 
 
Vilja Sillamaa
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
vilja.sillamaa@kanut.ee

Eesti konserveerimispraktikas on seni vähe tähelepanu 
pööratud tapeetide konserveerimisele. Põhjuseks pole 
mitte konservaatorite huvi või oskuste puudumine, vaid 
pigem see, et tapeedid on teatavasti tihedalt seotud ar-
hitektuuriga ning sõltuvad otseselt ehitise rekonstrueeri-
misprotsessist. Enamasti on hoone nii halvas seisukorras, 
et nõuab ulatuslikku konstruktsioonide väljavahetamist 
või parandamist, mille käigus tapeedid kui dekoreeriv li-
sand eemaldatakse seintelt ja visatakse koos ehitusprahi-
ga minema. Ainult teadliku omaniku või tööde teostaja 
puhul on õnnestunud tapeetide fragmente säilitada või 
isegi konserveerida.
Eesti esimesed konserveeritud pabertapeedid pärinevad 
Lohu mõisast ja seda tööd alustasid vene restauraatorid 
1966. aastal akadeemik I. E. Grabari nimelisest Moskva 
Riiklikust Kesk-Restaureerimise Töökojast, juhendajaks 
J. A. Kostikova (1; ill 1).
Esimesena asus lammutatavatest majadest tapeetide 
fragmente koguma ja säilitama Eesti Muinsuskaitse Seltsi 
ettevõte Agu, mis asutati 1988. aastal.

Projekteerimis- ja restaureerimisfirma OÜ Vana Tallinn 
asutasid Kultuurimälestiste Riikliku Projekteerimise Ins-
tituudi töötajad 1989. aastal. Hoonete sisekujunduse uu-
ringute käigus on pikki aastaid tehtud seinakatete uurin-
guid ja eraldatud tapeetide fragmente, neid samaaegselt 
ka kogudes ja säilitades.
Ennistuskojas Kanut alustati tapeetide konserveerimisega 
tegelemist kohe pärast asutuse loomist ja esimene tööde 
tellija oligi muinsuskaitse seltsi ettevõte Agu 1989. aastal.
Tapeetide fragmente on Kanutis konserveeritud klas-
sikalisi paberikonserveerimise meetodeid kasutades ja 
konserveeritud tapeedid ei ole mõeldud oma kohale ta-
gasi asetamiseks, vaid eksponeerimiseks visuaalse kunstilise 
objektina või säilitamiseks spetsiaalsetes ümbristes ja kar-
pides kui museaalid.

Pilttapeedid Lohu mõisast

Teada on, et Lohu mõisa suures saalis leidunud pano-
raamtapeedid eemaldati tervikuna ja konserveeriti Mosk-
vas ning neid säilitatakse Eesti Ajaloomuuseumi kunsti-
kogus (ill 2–3). 
1798. aastal läks Lohu mõis perekonnasidemete tõttu Kru-
sensternidelt üle Baranoffidele. Maitse- ja moesuuna muu-
tudes tehti hoones ümberehitusi (2), mille käigus kindral-

Ill 1. J. A. Kostikova ja L. L. Metlitskaja Saaremaal välitöödel koos 
Eesti restauraatoritega.

Ill 2–3. Lohu mõisa pilttapeet. Enne ja pärast konserveerimist. Eesti Ajaloo-–3. Lohu mõisa pilttapeet. Enne ja pärast konserveerimist. Eesti Ajaloo-3. Lohu mõisa pilttapeet. Enne ja pärast konserveerimist. Eesti Ajaloo-
muuseumi kunstikogu, AM N 17616, autor V. Niidu, 1961; AM G7869:2 
N 25868:3, autor A. Sillasoo, 1976. 
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major Baranov (von Baranoff) tellis 1826. aastal Krusens-
terni tütre pulmadeks Lohu mõisasse uue interjööri (3). 
Võib arvata, et just 19. sajandi I poolel toimunud ümber-
ehitusperioodil asetati ka suure saali seintele pilttapeedid 
– don Quijote teemalised rariteetsed seinakatted (4) (ill 2).
Adam Johann von Krusenstern, kuulus meresõitja, ostis 
don Quijote seiklusi kujutavad pilttapeedid Lääne-Eu-
roopast. Tapeedid olid trükitud aastail 1770–1790, päri-
nedes Helmi Üpruse arvamuse järgi ilmselt Prantsusmaa 
kuulsast pilttapeetide manufaktuurist (Jacquemart et Be-
nard) (5), ja neid oli vahepeal juba restaureeritud (6). 
Pilttapeetide alla kleebitud paber pärines Räpina pabe-
rivabrikust, sellel olid aastaarv 1824 ja Räpina paberi-
vabriku märk (7). Pannoodest suurim oli mõõtmetega 
230 x 450 cm, neli 230 x 110 cm, järgmised neli juba 
230 x 56 cm ja üks 230 x 45 cm (8). 18. sajandi II poolel 
kasutati tapeetide valmistamisel doominopaberit ja doo-
minotrükkimisviisi, paberina kasutati käsitsi valatud kalt-
supaberit, millele trükiti ka raamatuid. Doominopaber 
– 8 meetri pikkune paberirull – koosnes 16 paberilehest, 
igaühe mõõtmed 50 x 55 cm. Trükiti tükk tüki haaval 
temperavärvidega, kõrgtrükitehnikas, nn graafilises to-
naaltrükis, tumehallist valgeni umbes kuues toonis. Iga 
värvitooni jaoks lõigati puuklots, värvide arv pildimotii-
vide juures muutus piiramatuks, võimaldades teha suuri 
ja rikkalikke kompositsioone.

Ill 4. Helmi Üprus. Käsikirjaline arhiiv. 1963. Muinsuskaitseinspektsiooni 
arhiiv.

Mõisa seisukorda enne restaureerimistööde algust kirjel-
dab Helmi Üprus oma käsikirjalistes märkmetes 1963. 
aastal järgmiselt:

1963. a. 31. I Lohul
Hoone samasuguses barbaarses olukorras. La-
guneb pidevat. Üleval ainult ühed aknad. Ta-
peedid pole kaitstud.
Tapetite seisukord halb. Figuurid, eriti näod 
kohati sisse kratsitud. Sancho pruuni värviga 
üle määritud. Nr. 6 küljest alt servast suur tükk 
ära rebitud. – Määritud ja värv laiali hõõrutud. 
– 
Üldine hoone seisukord !!!
Puuduvad lukud, lukuplaadid. Uksetahv-
lid katki. Saaliuksed raudtraadiga kinni seo-
tud. Käepidemeid ei ole. Saali uksele suur-
te naeltega löödud püksirihmast käepide! 
Kõrvalruumid rämpsu ja prügi täis. (9; ill 4)  

Seoses Lohu mõisahoone remondiga 1966. aastal ker-
kis päevakorda pilttapeetide restaureerimine. Selleks 
tuli pilttapeedid seintelt maha võtta, et need Moskvasse 
restaureerimisele saata. Pilttapeetide mahavõtmine toi-
mus Moskva restauraatori V. V. Filatovi juhendamisel. 
Restaureerimistööd tegi 7-liikmeline brigaad akadeemik 
I. E. Grabari nimelise Moskva Riikliku Kunsti Kesk-Res-
taureerimise töökojast, juhendajaks J. Kostikova (10).
Restaureerimistööd kestsid kaua ja muuseumis arvele on 
tapeedid võetud alles 1975. aastal. Kahjuks pole õnnes-
tunud leida restaureerimistööde aruannet, seepärast tuleb 
restaureerimistööde üle otsustada vaid visuaalse vaatluse 
põhjal (11). Tuleb tunnustada Moskva restauraatorite töö 
suurepärast kvaliteeti – ligi nelikümmend aastat pärast res-
taureerimist on tapeedid väga heas seisukorras. Tapeedid 
on pärast seintelt mahavõtmist puhastatud ja dubleeritud 
paberile, seejärel dubleeritud kiilraamile tõmmatud maa-
lilõuendile. Visuaalse vaatluse põhjal ei saa öelda, millist 
liimi on kasutatud, kuid võib kinnitada, et liimivalik on 
olnud õige, sest dublaaž on ühtlaselt kinni ja servad pole 
lahti lööma hakanud, maalilõuend püsib pinges ega ole 
lõtvunud. Üldmulje on puhas ja värske, paberiparandu-
seks kasutatud liimid pole tumenema hakanud, paberi-
parandused ja puuduvate osade täitmine on teostatud nii 
oskuslikult, et neid on raske leida. Helmi Üpruse poolt 
märgitud Sancho nägu on puhastatud, mingeid värvijälgi 
pole jäänud. 
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Kanutis konserveeritud tapeedid

Ennistuskojas Kanut on olnud vähe võimalusi tapeete 
konserveerida, seda just tellimustööde vähesuse tõttu. 
1989. aastal konserveeriti paarkümmend tapeedifrag-
menti ettevõtte Agu tellimusel. Fragmendid pärinesid 
Tartu maantee alguse lammutatud majadest. Konservee-
rimistööde käigus eraldati tapeedikihid üksteisest, puhas-
tati, parandati ja dubleeriti loorpaberile. Konserveeritud 
fragmendid suuruses 50 x 55 cm pakendati säilitusmappi.
2005. aastal telliti Kanutilt tapeedifragmentide konser-
veerimine presidendi kantselei jaoks. Kadrioru lossi üht 
kõrvalhoonet rekonstrueeriti presidendi kantselei tarvis. 
Tegemist oli lossi jääkeldri (18. saj) puidust pealisehitisega, 
mis rajati 1920. aastatel ja kus oli asunud kunstnik Johannes 
Greenbergi (1887–1951) ateljee-korter. Mälestuste koha-
selt oli selle tapeediga kaetud kunstniku magamistuba.  

Johannes Greenberg töötas aastatel 1913–1920 Moskvas 
vabakunstnikuna, 1920ndatel naasis Tallinna ning töötas 
joonistusõpetajana ja Kadrioru lossis maalirestauraato-
rina (12). Tapeedifragmendid olid remondile eelnevate 
lammutustööde käigus seinalt siiludena maha tõmmatud 
ja need leidis prügikonteinerist arhitekt Katrin Etverk. 
Kanuti töölauale jõudis 14 suuremat ja 2 väiksemat frag-
menti. Osa fragmente oli koos taustapapiga, tagaküljed 
kaetud vanade liimijääkidega. Kohati esines veekahjus-
tusi, hallituskohtades oli paber pehastunud ja värvid ka-
dunud. Tapeedi esikülg oli tolmunud ja määrdunud, ta-
peedil oli arvukalt rebendeid, naelaauke ja mõned vanad 
veevoolujooned (ill 5–6).
Pärast fragmentide kuivpuhastust algas töö kõige põne-
vam osa – tükkide kokkuklapitamine eesmärgiga saada 
aru mustri loogikast ja leida üles mustri samm ehk kor-
dus. Meie nuputamist saatis igakülgne edu: tuvastasime 
nii mustri sammu ja leidsime tapeedipaani mõlemad ser-

vad, s.o nii laiuse kui ka ühest ser-
vast vabrikumärgistuse. Tegemist 
oli Prantsuse tapeediga, mille nimi 
oli „Lisières fleurs“ („Metsaserva 
lilled“; ill 7).
Väga dekoratiivne värvikirev mus-
ter viitab art déco stiilile. Eesti kuns-
tiajaloos leiab just Greenbergi loo-
mingust art déco’likku kujutusviisi. 
1927. aastal külastas Greenberg 
Pariisi, ilmselt tutvus ta seal uue 
moodsa kunstivooluga ja võib-olla 
omandas ka selle tapeedi.
Tapeet oli teostatud kõrgtrükis, õhu-
kesele kollakale paberile veetundlike 
liimvärvidega. 

Ill 5–6.  Tapeedifragmendid enne konserveerimist, esi- ja tagakülg.

Ill 7.  Vabrikumär-
gistusega serv.

Ill 8–9.  Konserveeritud tapeet. Esi- ja tagakülg.
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Kokkumonteerimist alustasime suuremate tükkide koha 
määramisega üldises mustris ja sinna vahele väiksema-
te tükkide paigutamisega. Selleks tuli figuraalseid servi 
omavahel kohandada ja ühtlasema tulemuse saavutami-
seks kõik kokkuliimitavad servad õhendada.
Fragmentide servad ühendasime altvalguslaual kasutades 
3% liimi MC. Kokkuliimitud servad tugevdasime taga-
küljel kitsaste jaapani loorpaberi ribadega.
Töö lõppedes oli konserveeritud tapeedipaan 91 cm pikk 
(13) (ill 8–9).
Konserveeritud tapeet digiteeriti, seejärel tegime digitaal-
se retušši arvutiprogrammiga Photoshop (ill 10).
Konserveeritud tapeeti eksponeeritakse presidendi kant-
selei renoveeritud ruumides.

Tudengite huvi tapeetide vastu

2008. aastal juhendas Merily Paomets, kes töötas sel ajal 
Tartu Kunstmuuseumis paberikonservaatorina, Tartu 
Kõrgema Kunstikooli õpilase Kristel Kevvai diplomi-
tööd „Tapeetide uurimine ja konserveerimine“ (14). Töö 
tehti OÜ Vana Tallinn tellimusel ja selle käigus eraldati 
hoone Pikk 29 / Lai 24 seinalt tapeedifragmendid. Prak-
tilise töö käigus eraldati 24 tapeedifragmentide kihti.  

Vanim tapeedikiht pärineb ilmselt 19. sajandi keskelt, 
muster on suurte taimemotiividega, pika mustrikorduse-
ga ja heledates pastelsetes toonides. Taust on olnud läike-
ga, lilleline muster on olnud matt ja helesinist tooni. Sel-
lised tapeedid olid 1850. aastatel populaarsed ka Soomes, 
neid nimetati seal Prantsuse tapeetideks (15) (ill 11–12). 
2009. aastal koostas Kanutis oma kursuseprojekti „Ta-
peetide konserveerimine Nõmmel Metsa 41 asuvast 
hoonest pärinevate tapeedifragmentide näitel“ praktilise 
osa Kärt Pauklin. Konservaator Riin Rohtla juhendami-
sel eraldati tapeedifragmentidest 14 kihti, neist 11 tapeeti, 
mis pärinevad aastatest 1905–1990 (16) (ill 13–14). 

Tapeedid on konservaatorile huvitavaks tööobjektiks. 
Tapeete kiht kihi haaval lahti monteerides ja ajas tagasi 
minnes avaneb nende tehnoloogiline ja kunstiajalooline 
mitmekülgsus. Kahjuks on nii, et kui esimesed tapeedid, 
mis trükiti käsitsi puuklotsidelt kvaliteetsele paberile, on 
ajas vastupidavad, siis nõudluse suurenedes ja tehnoloo-
gia arenedes muutusid tapeedid järjest odavamaks, sest 
võeti kasutusele järjest odavam, st ebakvaliteetsem paber. 
Leian, et kui tapeet on säilinud oma kohal pikka aega ja 
ühekihilisena, st seda ei ole üle kleebitud uute kihtidega, 
siis on tegemist õnneliku olukorraga, kus on võimalik 

Ill 11.  Vanim säilinud tapeedifragment selles kollektsioonis. Ill 12.  Konserveeritud tapeet.

Ill 13–14. Konserveeritud tapeedid.
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SUMMARY

How common wallpaper becomes an object of art
Vilja Sillamaa

Up to now little attention has been paid to the conservation of  wallpapers in Estonia. It is not due to the  conservators’ 
lack of  interest or know-how, rather the reason lies in the fact that wallpaper is so closely connected with architecture 
and its conservation depends totally on the conservation process of  a building. The building, however, is mostly in 
such a terrible condition that extensive replacement of  constructions is necessary and wallpaper is often removed from 
the walls and thrown away as rubbish. It has been possible to retain and even conserve fragments of  wallpaper only in 
case of  a well-informed owner or restorer.
The first conserved wallpapers in Estonia come from the Lohu manor. Russian conservators supervised by J. Kos-
tikova, from the Moscow Restoration Centre named after academician I.E. Grabar accomplished the work in 1966. 
The Conservation Centre Kanut started wallpaper conservation immediately when it was established and the very first 
client was EMS Agu in 1989.
Fragments of  wallpaper have been conserved in Kanut applying classical methods of  paper conservation and the re-
sult is not meant to be at the initial place but exhibited as visual art objects or stored in special envelopes and boxes as 
museum pieces. 

tapeet konserveerida kohapeal, in situ. Enamasti on aga 
ruume pidevalt värskendatud ja seintele on ladestunud 
mitukümmend kihti paberit. Sellisel juhul on parim või-
malus koguda näidiseid ja võimaluse korral, kui on aega 

ja töö tellija, ka kihid üksteisest eraldada ning sel viisil 
säilitada see kultuurilooline mitmekülgsus – seinakattest 
saab kunstiobjekt, mida on võimalik koguda, eksponee-
rida ja uurida.
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1972. aastal andis Fr. R. Kreutzwaldi nim. Riiklik Raa-
matukogu (praegune Eesti Rahvusraamatukogu) Eesti 
Kunstimuuseumi maalikogusse üle Eesti tuntud maali-
kunstniku Elmar Kitse 1955. aastal tellimustööna maali-
tud teose „Fr. R. Kreutzwald ja J. Köler Võrus“ (1). Juba 
siis oli maal üsna halvas seisukorras ja sellisena ootas see 
oma aega muuseumi hoidlas kuni 2010. aastal teoks saa-
nud konserveerimise ja restaureerimiseni. 
Suur lõuendile maalitud maal on kujutamislaadilt Elmar 
Kitsele mitteomaselt tagasihoidlik, kuid kultuurilooliselt 
huvitav. Maalil on kujutatud 1864. aastal reaalselt aset 
leidnud sündmust, kui maalikunstnik Johann Köler maa-
lib Kreutzwaldi portreed (ill 1). 
Tavapärasele maali konserveerimis- ja restaureerimistööle 
lisas põnevust teose uurimine, mille käigus selgus, et telli-
mustöö täitmine 1950ndate Nõukogude Eestis oli pingsa 
ideoloogilise surve tõttu kunstniku jaoks keerukas ülesanne. 
Maali algne versioon kunstniku ja kirjaniku kohtumi-
sest temperatehnikas (ill 2) ei leidnud kunstiringkonnas 
heakskiitu. Väidetavalt oli maali temperavariandis eksimu-
si olustikulise tõepärasuse vastu. Selle asemel et kujutada 
Kreutzwaldi tagasihoidlikku kodu Võrus, oli Kits maalinud 
elava ja särava koloriidiga mõisahäärberlikult uhke interjöö-
ri. Kritiseeriti ka Köleri ja Kreutzwaldi kujude psühholoo-
gilist pealiskaudsust (2). Selline tulemus ei rahuldanud kuns-
tinõukogu ning autor töötas teose ümber õlimaaliks, mille 
interjöör ja koloriit on tellija soovi kohaselt tagasihoidlik, 
kuid Kreutzwaldi ja Köleri karakterid jäid endiseks (ill 3).

Eesti Kunstimuuseumile kuulub teine versioon, Elmar 
Kitse 1955. aastal signeeritud õlimaal „Fr. R. Kreutzwald 
ja J. Köler Võrus“. Teose esialgse, ideoloogiliselt sobima-
tu, temperatehnikas variandi saatuse kohta teave puudub.

Maali seisukord enne konserveerimist

Õlimaal mõõtudega 202 x 142 cm on maalitud töös-
tuslikult krunditud lõuendile. Lõuend kinnitus naeltega 
okaspuust valmistatud, jäikühendusega seotud harktapp-
raamile (ill 4–5). Osaliselt nähtavad tühjad kiilu- ja kesk-
raamipuu avad viitasid sellele, et algselt on olnud tege-
mist kiilraamiga, mida on hiljem väiksemaks tehtud, liht-
sustatud konstruktsiooniga alusraamiks. Raam oli nõrk, 

Üle- ja ümbermaalitud Elmar 
Kitse maal „Fr. R. Kreutzwald   
ja J. Köler Võrus“
 
Helje Vernomasing
Eesti Kunstimuuseum
Weizenbergi 34/Valge1
10127 Tallinn
helje.vernomasing@ekm.ee

Fotod: Stanislav Stepaško, Helje Vernomasing,  

     Eesti Kunstimuuseum

Mai Levin
Eesti Kunstimuuseum
Weizenbergi 34/ Valge 1
10127 Tallinn
mai.levin@ekm.ee

Ill 1. J. Köler. Fr. R. Kreutzwaldi portree. 1864. Õli, lõuend. Eesti  
Ajaloomuuseum, G 4499.
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pikiraamipuud keerdunud ja sellest tingituna olid alumise 
põikraamipuu tapikeeled murdunud. Maali alusmaterjal 
oli ebaühtlase labase koega linane lõuend (3). Lõuendis 
oli arvukalt tagaküljelt ettepoole suunatud, mehaanilis-
test mõjutustest tingitud deformatsioone ja väikseid tor-
keauke. Lisaks olid lõuendi äärised kulunud ja rebendeid 
maali kõigis neljas nurgas. Lõuendi ja alusraami parem-
poolse pikiraamipuu vahel oli suurel hulgal puulaaste ja 
mustust (ill 6). Sellest võis järeldada, et maali ei ole pikka 
aega eksponeeritud, vaid seda on hoitud külili, parema 
külgserva peal, ja selleks mittesobilikus keskkonnas. 
Maali ääriseid uurides ilmnesid varasemad, välistele ser-
vadele ca 2 cm lähemal olevad naelaaukude read ja lõuen-
di murdejooned. Lõuendmaali parempoolne serv oli kit-
samaks lõigatud ja umbes 2 cm laiune osa maalingust oli 
pööratud ning naelutatud läbi maalingu alusraami välis-
küljele (ill 7). Maali vasaku äärise murdejoon oli muutus-
teta, kuid samas viitas topelt naelaukude rida korduvkin-
nitusele. Samuti esinesid maali varasemad murdejooned 
ja korduvkinnituse naelaaugud nii maali alumises kui ka 
ülemises servas.
Maali krundi- ja värvikihi varinguid ja irdeid esines pea-
miselt lõuendi deformatsioonide, aukude ja rebendite 
piirkonnas. Maalingu pind oli ebaühtlase läikega ja väga 
mustunud.

Ill 3. E. Kits. Fr. R. Kreutzwald ja J. Köler Võrus. 1955. Õli, 
lõuend. 202 x 142 cm. Eesti Kunstimuuseum, M 4502.

Ill 2. E. Kits. Fr. R. Kreutzwald ja J. Köler Võrus. 1955. Tem-
pera, lõuend. 203 x 142,5 cm. Tartu Kunstimuuseum, J. Ermi 
arhiiv, must-valge foto.

Maali uurimine, konserveerimine ja restaureerimine

Eesti Kunstimuuseumi 2010. aasta korralises tööplaanis 
olnud maali konserveeris ja restaureeris siinse artikli au-
tori juhendamisel Tallinna Kunstiülikooli muinsuskaitse 
ja restaureerimise ning kunstiteaduse eriala tudeng Kille 
Onton bakalaureuseõppe raames.
Töö käigus tehti järgmised uuringud: visuaalne vaatlus haju-
tatud ja suunatud valguses ning UV- ja IP-valguses, lõuendi 
kiu ning värvi- ja krundikihi mikroskoopiline analüüs. 
Uuringutele järgnes praktiline konserveerimine, kus 
krundi- ja värvikiht kinnitati ning rebendid ja augud pa-
randati kalaliimi vesilahusega. Puuduv krunt taastati liimi, 
kriidi ja õli krundiga. Maali pind puhastati destilleeritud 
veega, toneeriti õlivärvidega ja kaeti dammarlakiga (ill 
8–10). Alusraami restaureeris EKM-i näituste osakonna 
meister Priit Kõiv (ill 11).

Algselt tavapärasena planeeritud konserveerimis- ja res-
taureerimistöö käigus ilmnenud asitõendid viitasid tea-
tud eripärasustele maali saamisloos ja tingisid vajaduse 
täpsemateks uuringuteks. Oli ilmne, et maali autor on 
mingitel asjaoludel maali formaati muutnud. Visuaalsel 
vaatlusel selgus, et maali lõppversiooni all on formaadilt 
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Ill 4. Üldvaade külgvalguses enne konserveerimist. Ill 5. Maali tagakülg külgvalguses enne konserveerimist.

suurem ja ka kompositsioonielementidelt mõnevõrra 
teistsugune alusmaaling. Seda kinnitavad maali parem-
poolsel ärakeeratud serval olevad maalingukatked, kus 
on näha laejoone ja molberti asukoha muutused (ill 12). 
Visuaalselt on jälgitav ruumi tagaseina ja lae suhteliselt 
robustne ookertoonides ülemaaling (ill 13). 
Uuringud IP-valguses tuvastasid alusmaalingul oleva 
kroonlühtri (ill 14), kuid enamik interjöörielementide ja 
figuuride ning signatuuri osas tehtud muudatusi ei ole 
jälgitavad (ill 15–18). Maali krundikihi, alusmaalingu 
ja lõppversiooni keemilise koostise määramiseks võe-
ti proovid, mis analüüsiti Praha Anorgaanilise Keemia 
Instituudi akadeemilise maalingumaterjalide uurimise 
laboratooriumis (vt link). Analüüsitulemused näitasid, 
et hele krundikiht sisaldas tsinkvalget, proteiinset side-
ainet ja vähesel määral õli. Algne maalingukiht sisaldas 
tsinkvalget, koobaltrohelist, Mn-oksiide, ookreid ja söe-
musta ning sideaineks oli õli. Pealmine maaling sisaldas 
pruunikaid ookreid, Mn-oksiide, tsink- ja baariumvalget, 
kaadiumkollast  ning sideaineks oli õli.
Lähtudes olemasolevatest kirjalikest andmetest oli alust 
arvata, et uurimise käigus ilmnenud alusmaaling võiks olla 
teose algne temperaversioon. Keemilise koostise analüüsi 
tulemuste põhjal ei osutunud see aga tõeseks. Kuivõrd alus-
maaling on teostatud õlis, tuleb järeldada, et kunstnik El-

mar Kits on sel teemal maalinud vähemalt kolm versiooni: 
esimese temperas, teise õlis ja kroonlühtriga ning kolman-
da, lõppvariandi õlis eelmise peale. Nii jääbki endiselt üles 
küsimus maali algse temperaversiooni olemasolu kohta.  
Lisaks tehnilistele uuringutele maali saamisloo kohta 
uuriti ka arhiivimaterjale, mis koos suuliste pärimustega 
juhatasid Tartu Kunstimuuseumisse. Muuseumi teadus-
direktor Tiiu Talvistu leidis J. Ermi arhiivist must-val-
ge foto, mille tagaküljele on kirjutatud: „E. Kits. Fr. R. 
Kreutzwald ja J. Kõler Võrus. 1955. Tempera., lõuend. 
203 x142,5 cm. Tartu Kunstimuuseum, J. Ermi arhiiv, 
must-valge foto“ (ill 2). Väikesel fotol on näha samasi-
sulist, kuid suhteliselt oluliste kompositsiooniliste erine-
vustega maali. On põhjust loota, et see nn ideoloogiliselt 
vale, kuid teostuslikult kirkam ja kindlasti autorile loo-
muomasem temperavariant on kusagil veel alles ja leiab 
tee vaatajani.
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Ill 11. Maali tagakülg pärast konserveerimis- ja restaureerimis-
töid.

Ill 10. Detail pärast konserveerimist ja restaureerimistööd.

Ill 12. Muudatused kompositsioonis on nähtavad maali ärakeeratud 
serval.

Ill 8. Detail enne konserveerimist. Ill 9. Detail konserveerimise ajal.

Ill 6. Puitlaastud ja mustus lõuendi ja alusraami vahel.

Ill 7. Alusraami välisküljele pööratud alusmaaling.
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Ill 13. Ruumi tagaseina ja lae ülemaaling, mille alt 
kumab kroonlühter.

Ill 14. Kroonlühter alusmaalingul (IPR).

Ill 15. Kreutzwaldi nägu (IPR). Ill 16. Köleri nägu (IPR).

Ill 17. Köleri käsi (IPR). Ill 18. E. Kitse signatuur (IPR).
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Elmar Kitse maal „Fr. R. Kreutzwald ja J. Köler Võrus“ 
(„J. Köler Fr. R. Kreutzwaldi portreed maalimas“)
Mai Levin

Lugupidamist klassikute vastu on avaldatud mitmeti. 
Juba 19. sajandil asutati nende isiku- ehk memoriaal-
muuseume. Need põhinesid sageli kunstnike pärandatud 
varal, nagu näiteks Léon Bonnat’ muuseum Bayonne’is 
(1891) või Gustave Moreau muuseumiks kavandatud 
maja Pariisis (1895). Isikumuuseume loodi ka 20. sajan-
di algkümnenditel – Auguste Rodini muuseum Hotel de 
Bironis Pariisis (1919), Lenbachhaus Münchenis (1922) 
jt –, kuid tõeline buum algas sõjajärgsetel aastatel. Näi-
teks rajati Prantsuse Rivieras Pablo Picasso muuseum 
Antibes’is ja Fernand Léger’ muuseum Biot’s (1960), 
Henri Matisse’i (1963) ja Marc Chagalli (1973) muuseum 
Nice’is. Kultuuritegelaste isikumuuseume on suuremates 
maades sadu ja nende loomise initsiatiiv on tulnud vahel 
loovisiku lähedastelt, sagedamini tema loomingu kogu-
jatelt ja austajatelt või kultuuriavalikkuselt. Eestis hakati 
näiteks kultuuriavalikkuse survel pärast 1960. aastal toi-
munud imposantset ülevaatenäitust kavandama Krist-
jan Raua majamuuseumi. Isikumuuseumide eest hoolit-
semine on enamasti ikka riigi või omavalitsuste kanda, 
kuid oma väljapaistvate loovisiksuste meelespidamine 
ja propageerimine on riigi kultuurilise prestiiži näitaja. 

Eestis on kõik isikumuuseumid peale Peeter I maja-
de Narvas ja Tallinnas loodud sõjajärgsel ajal. Esimese 
Eesti kultuuritegelasele pühendatud muuseumina avati 
siiski ka Võrus 1941. aasta 28. juunil Friedrich Reinhold 
Kreutzwaldi muuseum majas, kus enne seda oli olnud 
Võru Käsitööliste Seltsi restoran. Kreutzwaldile kuu-
lunud memoriaalesemeid oli juba varem kogunud Dr. 
Fr. R. Kreutzwaldi Mälestuse Jäädvustamise Selts. Aja 

jooksul on kogusid märkimisväärsel hulgal täiendatud, 
muuseumihooneid korrastatud ja ekspositsiooni ajako-
hastatud. Muuseumi atraktiivsemaid ruume on töötu-
ba, kus muutub tajutavaks suure kirjamehe, folkloristi, 
rahvavalgustaja, targa ja missioonitundelise inimese 
vaimne kohalolek. Seda tunnet sisendab ka saalis olev 
raamatukapp 220 saksakeelsest köitest koosneva osaga 
Kreutzwaldi isiklikust raamatukogust, mille kujunemis-
loost on kirjutanud muuseumi juhataja Aimi Hollo (1). 
Saal, kus nüüd korraldatakse kirjandus- ja muusikaõh-
tuid, kirjaniku eluajal aga võeti vastu külalisi, on tollaseid 
olusid arvestades küllalt ruumikas ja hubane. 
Peale isikumuuseumide on klassikuid austatud ka nende 
loomingut tutvustavate näituste korraldamisega (iseära-
nis juubelitähtpäevade puhul), teoste väljaandmisega või 
monumentide püstitamisega. Kreutzwald oli sõjajärgsetel 
kümnenditel üks enam avaldatud autoreid: eepos „Ka-
levipoeg“ ilmus 1946. aastal Paul Luhteina kujunduses 
ja tinalõikes frontispissiga (1947 ilmus rariteetväljaanne 
25 eksemplaris kümne tinalõikes originaalillustratsiooni-
ga). 1950. aastal Nõukogude Eesti I preemia pälvinud Alo 
Hoidre, Richard Sagritsa ja Ott Kangilaski joonistatud il-
lustratsioonid kaunistasid 1950. aasta venekeelset ja 1951. 
aasta eestikeelset väljaannet, millele Edith Paris tegi orna-
mentaalse üldkujunduse ja Richard Kaljo tušijoonistuses 
vinjetid vahetiitlitele. 1953. aasta väljaande üldkujundus 
pärineb Felix Valdverelt ja päisliistud Silvi Väljalilt. Need 
1950.–1953. aasta „Kalevipojad“ olid otsekui sissejuha-
tuseks lauluisa 150. sünniaastapäeva tähistavatele üritus-
tele. 1951. aastal anti välja ka „Eesti rahva ennemuistsed 
jutud“ Günther Reindorffi stiilse kujunduse ja suurepä-
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raste, aastatel 1945–1948 loodud negroillustratsioonide-
ga. Raamat kujunes kohe üldiseks imetlusobjektiks ning 
on säilitanud oma võlu siiani. Kreutzwaldi „Teosed“ viies 
köites ilmusid 1953. aastal Felix Valdvere kujunduses. 
Mart Lepiku toimetamisel hakkas ilmuma ka Kreutzwaldi 
kirjavahetus. Riiklikule Avalikule Raamatukogule Toom-
peal anti Fr. R. Kreutzwaldi nimi.
Fr. R. Kreutzwald „Kalevipoja“ loojana ning eepos ise 
kerkisid sõjajärgsete aastakümnete rahvusromantilise 
kunsti keskmesse. Nende teemadega suutsid vaevu võis-
telda isegi laulupeod oma ühendkooride ja rahvatantsija-
tega või saarte idülliline olustik.
Kreutzwaldiaanale andis hoogu Eugen Kapi ballett 
„Kalevipoeg“, mille lavastusele Estonias 1948. aastal lõi 
monumentaalse lavakujunduse Voldemar Haas ja tore-
dad arhaiseerivad kostüümid Natalie Mei. Selle muusikat 
mängiti ja kanti raadios ette väga tihti, eriti Soome sepa 
juures mõõkade tagumise stseeni.
25. detsembril 1953 pandi nurgakivi Kreutzwaldi mo-
numendile Kadriorus. Monument valmis 1958. aastal ja 
seda võib lugeda üheks õnnestunumaks monumendiks 
Eestis. Autoriteks on 1953. aasta märtsis korraldatud 
konkursil silma paistnud Martin Saks, Endel Taniloo ja 
arhitekt Harald Arman. Monumendi graniitaluse barel-
jeefid „Kalevipoja“ motiividel on teinud Arseni Mölder, 
Lembit Tolli, Olav Männi ja Erika Haggi. 1952. aastal 
oli ka Tartusse Emajõe-äärsesse parki püstitatud Mar-
tin Saksa ja Johannes Hirve loodud Fr. R. Kreutzwaldi 
monument – tema rinnakuju. 
Lauluisa juubeliaasta eel, kestel ja selle järgseltki valmis 
tahvelmaale, vabaplastikat ja -graafikat. Karl Tael tegi 
1952. aastal temast, nagu Friedrich Robert Faehlman-
nistki, klassikalise vaselõikeportree, mis lähtus, nagu 
Saksa-Hirve monument ja Valdvere kujundus „Teoste-
le“, August Weizenbergi 1880. aastal modelleeritud ja 
1881. aastal marmoris teostatud portreest (Soome Kir-
janduse Selts ja EKM). Gustav Raud maalis portreelise 
„Fr. R. Kreutzwald „Kalevipoega“ kirjutamas“ (1953, 
Eesti Kirjandusmuuseum ) ja Ants Viidalepp suure kom-
positsiooni „Fr. R. Kreutzwald üliõpilasena rahvaluulet 
kogumas“ (1955, EKM). „Kalevipoja“-aineliste teoste 
rohkus ärgitas Irina Solomõkovat ja Helmi Üprust koos-
tama neist albumit (2).
Kreutzwaldiaanasse kuulub ka Elmar Kitse maal „Fr. 
R. Kreutzwald ja J. Köler Võrus“ (algse nimetusega „J. 
Köler Fr. R. Kreutzwaldi portreed maalimas“, 1955, 
õli, 202 x 142, EKM M 4502). 1972. aastal andis Fr. R. 
Kreutzwaldi nim. Riiklik Raamatukogu (praegune Eesti 

Rahvusraamatukogu) selle maali üle Eesti Kunstimuu-
seumile. Tellinud oli selle Eesti NSV Kunstifond, nagu 
nähtub maali tagaküljele kleebitud 1959. aastal trükitud 
lipikust, millel on ka teose hind – 1652.51 (1960. a raha-
reformijärgsetes rublades).
Elmar Kits oli tuntud kompositsioonimaalija, kelle mo-
numentaalmaali valda kuuluvatest teostest võiks nime-
tada koos Evald Okase ja Richard Sagritsaga loodud 
Estonia teatri laemaali (1947) ning üleliidulise põlluma-
jandussaavutuste näituse Eesti NSV paviljoni pannood 
„Õnnelik Eesti“ (1953), tahvelmaalidest pannood „Pidu 
kolhoosis“ (1949) Pärnu puhkekodule, koos Evald Oka-
sega maalitud kompositsiooni „Eesti punakaartlased 
V. I. Lenini ja J. V. Stalini juures“ (350 x 263, 1950–51, 
EKM) või aastaid Kadriorus Eesti Kunstimuuseumi pü-
siekspositsioonis olnud ajaloomaali „Massimõrv Tallinna 
Uuel turul 1905. a“ (1949, EKM). Ärkamisaega ja selle 
tegelasi puudutava materjaliga tuli Kitsel tegeleda, maali-
des ENSV Teaduste Akadeemiale, mis tollal asus endises 
Kaitseliidu hoones Tartus Riia tänaval (praeguses Kait-
seväe Ühendatud Õppeasutuste peahoones), suurt pan-
nood „Esimene Eesti laulupidu Tartus 1869. a“(1947, 
3 x 7 m, ERM). Õieti oli seegi ajajärgule iseloomulik 
ühistöö: külgmised Tartu vaated maalisid Aleksander 
Vardi ja Johannes Võerahansu. Töö kompositsiooni kal-
lal algas 1954 – selle aastaga on dateeritud erakogus asu-
nud eskiis, mis on fikseeritud kataloogis „Elmar Kitse fe-
nomen“ kui „Visand maalile „J. Köler Fr. R. Kreutzwaldi 
maalimas“ (tempera, papp, vm 34,5 x 24,7) (3). Kahjuks 
ei õnnestunud seda eskiisi üles leida.

Johann Köler külastas Kreutzwaldi tema kodus kahel 
korral. 23. augustil 1863 oli ta Võrus 24 tundi, nagu tea-
tab Kreutzwald Jakob Hurdale 26. augusti kirjas (4). Võ-
rus viibimise märgiks on ka 23. augustil 1863 dateeritud 
joonistus „Vaade Võru linnale“ J. Köleri skitsiraamatus 
(EKM G 2555). 9. juunil 1864 sai Kreutzwald Kölerilt 
kirja lubadusega tulla peatselt Võrru.
16. juunil kirjutatud vastuses soovitab ta Kölerile tulla 
Pihkva kaudu omnibussiga. Nähtavasti oli portree maali-
mises kokku lepitud. Ühtlasi selgub, et Kreutzwaldilgi oli 
palutud otsida modelli Köleri kavandatud kompositsioo-
nile „Ärkamine nõidusunest“ (1865, teose saatus teadma-
ta) (5). Kreutzwaldi kirjas Kölerile 1. septembrist 1864 
kajastub palve pilti, s.o. portreed mitte enne ära saata, kui 
ta selleks kirjaga märku annab (6). Köler pidas silmas seda 
portreevarianti, millel kirjanikku on kujutatud „Kalevi-
poega“ käes hoidmas; selle kinkis ta 1880. aastal Õpetatud 
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Eesti Seltsi ja Tartu Ülikooli ühisele Kodumaa Muuseumi-
le (7), 1941 anti see üle Eesti Ajaloomuuseumile. Ta maalis 
kirjaniku tütre Adelheidi jaoks ka teise, väiksema variandi, 
mis jäi perekonnale ja mis oli väljas Tartu maalinäitusel 
1870. aastal ning rändas 1940 koos Kreutzwaldi järeltulija-
tega välismaale (8).
Viibimisest Võrus 1864. aasta suvel on jäänud jälgi ka 
skitsiraamatusse, nimelt 29. juulil dateeritud joonistus 
„Võru ümbrus“ (EKM G 2556) ja visandid Kreutzwaldi 
hoolealusest – kurg Jukust (EKM G 2557a).
Kreutzwald jäi oma portreega nähtavasti rahule. Kui 
Holstre valla Pulleritsu kooliõpetajal, Eesti Aleksandri-
kooli mõtte algatajal Jaan Adamsonil tuli idee lasta lito-
grafeerida mõni Kreutzwaldi portree (idee, mis ei teostu-
nud), soovitas too Köleri oma: „Minu ainuke tõesti truu 
pilt, ehk küll mõni aasta minust  n o o r e m  maalitud, 
on härra Köleri käes ja tema omandus. Ma arvan, kui 
Teie temale sellepärast kirjutaksite ja oma soovimist 
avaldaksite, siis ei saaks tema vist vastu tõrkuma, [et] 
nimetatud pildi järgi kivitrükis koopiaid lasta teha; üks 
töö, mis tema meistrisilma ja juhatuse all kõige paremini 
võiks sündida.“ (9) See tsitaat näitab, et Kreutzwald Kö-
lerit kunstnikuna kõrgelt hindas. Talle imponeeris Köler 
ka inimesena. Oma kirjades pöördub ta algul tema kui 
„kõrgesti austatud ja armsa härra akadeemikuse“ poole 
(10), viimast kirja aga alustab nii: „Kõrgesti austatud ja 
– kui Te lubate: a r m a s  sõber!“ (11) Kirjades teistele 
ärkamisaja tegelastele kaebab ta mõnikord Köleri „su-
lelaiskuse“ üle; kirjades talle endale, noomib adressaati 
humoristlikus toonis. Viimati mainitud kiri algab näiteks 
nii: „Sündsam ja teretulnum oleks võinud vaevalt mulle 
ükski teine asi olla kui Teie eilsed read, mis vaevalt poole 
tunni eest minu kätte jõudsid. Kõige otsekohesem tänu 
Teile, et Teie erakordselt oma loomust vaikimise punktis 
muutsite!“
J. Köler pidas omakorda Kreutzwaldist ja tema loomin-
gust lugu ning oli näiteks häiritud „Kalevipoja“ vähe-
sest läbimüügist eestlaste seas, nagu nähtub ühest tema 
kirjast Tarvastu kooliõpetajale Hans Wühnerile (12). 
Tema näilise distantseerumise põhjuseks ei olnud vist 
Kreutzwaldi liig ilmne soov teda oma tütre peiuna näha, 
nagu romaanis „Kolmandad mäed“ annab mõista Jaan 
Kross, vaid loomupärane „sulelaiskus“ oli suurel määral 
tingitud koormatusest nii kutsetöö kui ka ühiskondlike 
asjadega ning erinevuse tunnetamisest enda ja kirjamehe 
suhtumise vahel nende asjade ajamise viisi. Kreutzwald 
oli elutark pragmaatik, kes püüdis vältida otsest konfron-
tatsiooni talle vastumeelsete jõududega ja kes Kölerist 

pärast nende kohtumist 1863. aastal kirjutas järgmist: 
„Mehes on palju soojust oma sugurahva vastu, aga pal-
ju tema vaadetes on eksalteeritud, mis teoreetiliselt väga 
hästi kõlab, praktikas aga läbiviimatu paistab olevat. Meie 
jutuajamistel pidin ma kogu aeg sordiini keelte peale su-
ruma, ometi lahkus ta minust, kinnitades, et see jahutus-
vesi tema seniste vaadete tulisusele heategevat mõju on 
avaldanud. Niisugused maailmale tormijooksjad looda-
vad täna külvatud seemnest juba homme valmis viljasid 
koguda.“ (13) 

Tartus on ikka eri alade kunstiinimesed ja teadlased tihe-
dalt läbi käinud. Elmar Kitse sõprade hulka kuulus kir-
jandusteadlane Karl Taev ning 1951. aastal tegi kunstnik 
kaasa kirjandusteadlaste ja folkloristide ekspeditsiooni 
Lõuna-Eestisse, kirjanike ja rahvaluulega seotud paika-
desse peamiselt Viljandi- ja Valgamaal (14). Võib arvata, 
et ta oli ärkamisaegsete tegelaste ajalooliste käsitlustega 
kursis ja teadis erinevusi Kreutzwaldi ja Köleri maailma-
vaates ja temperamendis, kuid kahtlemata adus ta maali-
jana ka võimatust oma kunstiliigis seda suhete kompleksi 
edasi anda. Kunstiline kujund on maalikunstis ikkagi vi-
suaal-plastiline ega suuda asendada kirjandusloolis-psüh-
holoogilist uurimust – ja ei peagi seda tegema. Kunstnik 
molberti ees, jäädvustamas oma tuntud modelli – see on 
ju õieti sajanditevanune motiiv, alates madonnat maali-
vast Püha Luukasest. Möödunud aegade suured kunstni-
kud oma kuulsaid modelle maalimas oli küllaltki levinud 
süžee 19. sajandil, mil nende kunstnike austamine kasvas 
kultuseks. Vaevalt lootis Kits kontseptsiooni teravmeel-
suses võistelda 17. sajandi suure hispaania maalija Diego 
Velázquezi kompositsiooniga „Las Meninas“, millel näib 
esmapilgul poseerivat väike infanta Margarita teenijas-
konna seltsis, ent kunstnik maalib hoopis kuningapaari, 
keda näeme taustal olevas peeglis. Kits pidi arvestama 
mitte ainult oma võimete, vaid ka kodumaise publiku tol-
leaegse taseme ja kriitika nõudmistega.
30. aprillil 1955 avatud Tartu kunstnike näitusel eks-
poneeriti Elmar Kitse kompositsiooni „J. Köler 
Fr. R. Kreutzwaldi portreed maalimas“ temperavarianti, 
mille asukoht on meile teadmata ja mida tunneme prae-
gu vaid mustvalge foto järgi (Tartu Kunstimuuseum). 
Kriitika heitis kunstnikule ette tegelaste ja nendevahelise 
suhte nõrka iseloomustust. Leo Gens kirjutas oma ar-
vustuses: „Siin pole kunstnik üldse püüdnud luua elavaid 
karaktereid, rääkimata siis eesti eesrindlike kultuuritege-
laste tüüpiliste kujude lahendamisest. Maal on abitu nii 
süžeeliselt kui ka professionaalselt. Temperatehnika sü-
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vendab veelgi maali puudusi, faktuuri kuivus ja tuhmus 
võtavad maalilt materiaalsuse, ruumilisuse, muudavad 
ta kirjuks, lamedaks gobelääniks. Kunstnikku tabanud 
täielik ebaõnnestumine on ennekõike seletatav ükskõik-
susega maali sisu vastu, see aga toob endaga kaasa ka 
kahvatu vormi.“ (15) Kunstnik esitas temperavariandi 
küll ka näitusele „15 aastat Nõukogude Eesti kunsti“, 
mis toimus sama aasta juulis-augustis Tallinnas, kuid see 
ei leidnud eespool mainitud Ants Viidalepa komposit-
siooni kõrval õieti mingit tähelepanu (16). Kriitika tõttu 
töötas Kits teose õlimaalis ümber ning esitas uue va-
riandi oma personaalnäitusel Tartus 1956. aasta märtsis-
aprillis (17). Näitus avati 29. aprillil ka Tallinna Kunsti-
hoones, ent seal pälvisid vaimustatud tähelepanu hoopis 
tema maastikud, esmajoones 1955. aasta sügisel Karjalas 
loodud tsükkel. Arvustuse meelest eksponeeris ta seda 
ebaõnnestunud kompositsiooni näitusel asjata (18). Ees-
kätt maastikumaalijana tõstetakse Kitse esile ka 10. juulil 
Moskvas avatud Eduard Einmanni, Richard Sagritsa ja 
Elmar Kitse näitusel.
Õlivariant erineb mõnedes detailides temperavariandist. 
Temperas on pildil paremal, molberti ees seisev Köler 
kujutatud toanurga taustal, vastu valgust, aknast tulevas 
valgusvoos; Kreutzwaldi selja taga seinal on ovaalse peeg-
li ja ühe kuldraamis pildi asemel kolm maali, puuduvad 
äratuskell ja küünlajalg riiulil. Õlimaali raskuspunkt on 
endiselt pildi vasakul poolel, vaatajale lähemal kujutatud 
Kreutzwaldil, kes istub töölaua taga raamaturiiulite taus-
tal. Niisugune töölaud ja kabinetimiljöö on kunstnikul 
varemgi võimaldanud kompositsiooni lülitada maaliliselt 
köitvaid natüürmortlikke partiisid (vt nt Karl Taevi või 
professor Heinrich Riikoja portreed,1952, erakogud Tar-
tus), rääkimata sellest, et nad iseloomustavad kujutatavat 
inimest. Peaaegu abstraktset värvimängu on võimalda-
nud rohupudelike kirjutuslaual. Köler seisab endiselt pa-
remal molberti ees, kuid sedapuhku umbse seina taustal; 
paremal asuv aken-valgusallikas jääb väljapoole pilti. Mõ-
lemal juhul maalib Köler Kreutzwaldi teiselt poolt, kui 
on kujutatud 1864. aasta portreel. Kui Kits oleks maali-
nud Kreutzwaldi n-ö õigelt poolt, oleks ta pidanud Kö-
lerit kujutama pildil vasemal ja selg- või külgvaates, kuid 
Köleri „vale“ positsioneerimine oli kompositsiooniliselt 
parem lahendus – mõlemad tegelased on pööratud näo-
ga vaataja poole.
Pildi peategelane on Kreutzwald, kelle kuju on hoolika-
malt läbi maalitud ja kelle ilmest võib välja lugeda maest-
rolikku rahulolu ja dotseerivust. Köleri vallandunud juuk-
sesalgu ja ruudulise saterkuuega kuju on veidi boheemlik. 

Niisiis, teatav diskreetne vastandus siit ei puudu ja ongi 
hea, et Kits pole seejuures libisenud anekdootlikkusse.
Nagu mainitud, ei jäädud rahule ka Kitse õlivariandiga. 
1959. aastal ilmunud monograafias kirjutab Voldemar 
Erm: „Köleri ja Kreutzwaldi kujude psühholoogilise 
iseloomustuse pealiskaudsus on selle maali peamiseks 
puuduseks. Maali temperavariandis esineb ka interjöö-
ri ja üksikute detailide kujutuses eksimusi olustikulise 
tõepärasuse vastu. Kreutzwaldi tagasihoidliku, väikeko-
danliku Võru kodu asemel näeme siin avarat ja uhket 
interjööri, mis oleks sobinud pigem mõisahäärberisse.“ 
(19) Peab ütlema, et Kreutzwaldi majas, iseäranis saalis 
on avarust ja valgust küllalt ning Kitsel polnud põhjust 
eeldada, et selle interjöör oleks kirjaniku eluajal mõjunud 
vaeselt. Õlivariandis on igatahes palja silmagagi näha au-
tori „veaparandus“ – ülemaalitud laelühter, mis olnuks 
vahest kompositsiooniliselt vajalik.
Selle Elmar Kitse loomingulises biograafias marginaal-
seks peetud maali puhul huvitas siinse artikli autorit mitte 
niivõrd probleem, kas kunstnik maalis temperamaali õli-
maali tehnikas üle või on tegu uue maaliga, kuivõrd 1950. 
aastate keskpaiga kunstikriitika jätkuv lähtumine 1940.–
1950. aastatel ametlikult eeskujuks seatud psühholoogili-
sest realismist 19. sajandi teise poole kunstis, eeskätt vene 
omas, ning kunstniku reaktsioon sellele. Nagu näitavad 
maali eri variandid ja restaureerimise käigus esile tulnud 
ülemaalingud, pidas kunstnik kriitikat vähemalt osaliselt 
õigustatuks. Teiseks sulandus sõjajärgse rahvusvahelise 
kunsti arengu ja Kitse varasema loomingu taustal anak-
ronistlikult mõjuv ja objektiivselt teatud illustratiivsuse-
le, s.t ebaõnnestumisele määratud süžee tolleaegse eesti 
kunsti rahvusliku identiteedi rõhutamise rahvusroman-
tilisse konteksti, nii et teost tuleb hinnata kahel skaalal, 
nagu paljusid teisi nõukogude perioodi kompositsioone. 
Kuigi teos on maalilis-koloristlikust aspektist tervik-
lik ja kohati nauditav, andis kunstnik endale nähtavasti 
aru sedalaadi süžeelisuse kuulumisest eilsesse päeva.  
Üsna varsti, 1958. aastal valmisid tal kollaažilike elemen-
tidega ja abstraktsusse kalduva struktuuriga komposit-
sioon „Rakvere turg“ (EKM), poolabstraktne impro-
visatsioon „Mõtted mustast seast“ (tempera, erakogu) 
ja Gustav Suitsu „Luuletuste“ samalaadne, noore Ado 
Vabbe geometrismi meenutav kujundus.
Nii et „J. Köler maalimas Fr. R. Kreutzwaldi portreed“ 
tähistab ühe perioodi lõppu kunstniku loomingus.
Selle pildi lugu on mitmes suhtes õpetlik. Nagu sageli, 
nii on seegi kord restaureerimine toonud esile kunstniku 
loometöö varjatud ja unustatud aspektid ning pilguheit 
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pealmise maalikihi alla on sundinud pöörduma kirjalike 
allikate poole. Need aga on ärgitanud mõtisklema teose 
koha ja tähenduse üle mitte ainult konkreetse kunstniku 
loomingus, vaid ka loomisaja kunstilises ja üldkultuurili-
ses kontekstis.
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SUMMARY

Fr.R. Kreutzwald and J. Köler in Võru – re- and over-painted painting by E. Kits.
Helje Vernomasing, Mai Levin

The articles give a survey of  the conservation, historical background and research on the painting Fr.R. Kreutzwald 
and J. Köler in Võru, painted by the renowned Estonian painter Elmar Kits in 1955. The conservation was accom-
plished at the conservation and restoration department of  the Estonian Art Museum.

The large painting on canvas is modest considering Elmar Kits’s usual style but it an interesting piece for its role in 
the history of  culture. The painting depicts a real event that took place in 1864 – artist J. Köler painting the portrait 
of  Kreutzwald.

The research before and during the restoration and conservation made the work even more exciting – it turned out 
that the painting had been commissioned from Kits and the ideological pressure of  the 1950s made the assignment 
quite complicated for him.

The first version of  the painting in tempera about the meeting of  the artist and the writer was not approved in the 
artists’ circles as they found fault with depicting the milieu. Thus the author reworked his idea and made the painting 
in oil.

The first painting in the collection of  the Estonian Art Museum is in oil, so we might conclude that E. Kits made at 
least three versions of  the painting commissioned from him – the first in tempera, the second with a chandelier in oil 
and the third, the final copy in oil, too.

We have a reason to believe that the so-called ideologically wrong but brighter and more characteristic painting in tem-
pera still exists somewhere and will find its way to the public one day.
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Lõuendalusel maali puhasta-
mine ja restaureerimine
 

Maris Klaas
Eesti Kunstimuuseum
Weizenbergi 34 / Valge 1
10127 Tallinn
maris.klaas@ekm.ee

Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi 
ta, nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale, 
öeldes: „Jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba 
veeremas!“ Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see 
sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas 
ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad 
tundsid ta ära. Ja tema kadus nende silmist.

Luuka evangeelium 24:28–31 (Jeesus ilmub jüngri-
tele Emmause teel)

Maali käekäik 

1994. aastal kinkis Johannes Mikkel Eesti Kunstimuu-
seumile oma erakollektsiooni, mis on eksponeeritud 
tema nime kandvas muuseumis, Kadrioru lossi hoone-
te kompleksi kuuluvas kunagises köögihoones. Erakogu 
paljude kunstiesemete ja maalide hulka kuulub ka Em-
mauses aset leidnud õhtusööki kujutav maaling. 
Möödunud sajandi algul rullikeeratuna Eestisse toodud, 
ootas seda kunstiteost siin ees tunnustamatus. Ilmselt 
maali pika eluea jooksul tumepruuniks tõmbunud lakk 
varjas kujutist sedavõrd, et „ebaõnnestunud ost” pei-
deti silme alt ära. Sellest ja paljust muust maalisse puu-
tuvast on Johannes Mikkel vestnud mahlaka loo 1991. 
aasta Eesti Kollektsionääri nr 1(2) artiklis „Velazquez (?) 
seasulu uksel“. Napp kokkuvõte jutustuse algusest, kus 
jutumärkides on selle teksti ilmekad väljendid.

Pärast baltisakslaste lahkumist otsivad Suislepa mõisa 
uued omanikud laudalakast neile vajaminevat ust, leiavad 
lisaks uksele ka sellele naelutatud palaka, millelt pärast 
luua ja kaltsuga ületõmbamist „hakkab keegi keskelt vas-
tu vahtima“. Et „sellest võib veel rahagi saada“, visatakse 

pilt „naljaviluks“ vankrisse õunakoorma otsa, sest nagu-
nii on Tartusse asja. Vanakraamikaupmees Kangro ostab 
„siss selle rämpsu ära kuna on juba sinna tassitud“. Kui 
pildist huvituma hakanud klient ja kaupmees teevad kor-
damööda „sõrme keeleotsal märjaks ja tõmbavad siuhti 
üle nägude“, otsustatakse maal viia Luki pildi- ja raamiä-
risse, kus „„Pallase“ poisid suudavad pildi puhtaks teha, 
mõnevõrra restaureeridagi“ ... 

Johannes Mikkel mitte ainult ei jaganud teavet „Kristus 
Emmauses“ käekäigu kohta, vaid mõjutas seda otseselt ka 
ise. Küsimusele, kuidas on ta suutnud otsida ja omandada 
Lääne-Euroopa tuntud kunstnike maale, vastas ta samas 
artiklis „tõde salgamata“, et need on tulnud ise tema juur-
de, nentides ühtlasi, et „kunstil on ju võluomadus rännata 
sinna, kus armastatakse kunsti“. Hoolitsedes sellest tun-
dest inspireerituna oma erakogusse jõudnud teoste eest, 
kattis Mikkel tuhmuma kippuvaid õlimaale lakiga, neid 
nõnda väärtustades ja kaitstes.
Ent kõnealusel maalil oli lakikiht, mis oma paksuselt üle-
tas kõike varemnähtut. Põhjuseid selleks võis olla mit-

Ill 1. Kristus Emmauses. Õli lõuendil, signeerimata. 116,5 x 164 cm. Teos pärast restaureerimist 
iluraamis.
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meid: üks neist selle maali pinna omapära imada lakki 
üllatavalt ebaühtlaselt, millele võis lisanduda hetkel käe-
pärase, kuid muuks otstarbeks mõeldud laki kasutamine, 
mistõttu tulemus jättis tegija meelest ikka soovida. Kui 
tavapäraselt piisab vaid kirmetaolisest lakikihist, mis juba 
täidab oma ülesande – toob esile õlivärvide tooninüan-
sid ja kaitseb keskkonnamuutuste eest –, siis selle teose 
ebaühtlane lakikiht varieerus 2–4 millimeetrini. Selline 
lakimassiiv, mis oli aja jooksul kaotanud oma elastsuse 
ja läbipaistvuse, mattis maalingu jäiga piimja kaane alla. 
Läbi niisuguse filtri oli tavavalguses ja palja silmaga või-
malik saada vaid üldist aimu, millise süžeega on maalil 
tegemist. 

Maali puhastamine lakist

Laki järkjärguline õhendamine ja eemaldamine toimus 
(pärast lahustite seguvariatsioonide ja geelidega katse-
tamist) atsetooni ja atsetoonikompressidega. Laki pind 
hakkas aeglaselt reageerima, kui  kompressi eksponeeri-
misaeg ulatus ca 15 minutini, võimaldades seejärel edasi 
töötada 3 x 4 cm2 suuruste lokaalsete alade kaupa. 

Maali puhastamine ülemaalingutest ja varasemast 
krundist

Pärast maalipinna vabastamist lakikihist avanesid värvi-
pinda katvad varasemad parandused, mis ületasid laialt 
kadude tegelikke mõõtmeid, eristudes ümbritsevast pin-
nast reljeefi ja värvuse poolest. Et selline lähenemine 
maalingu visuaalse terviku taastamiseks oli varasematel 
aegadel tavaline praktika, puutuvad sellega kokku kõik 
restauraatorid, kes tegelevad vanade maalidega. Tänases 
restaureerimises on tähtsaimaks respekt autori suhtes.

Ill 2. Maal enne restaureerimist. Foto registreerib kujutise alati selge-
malt kui läbi vananenud kattekihtide ja pinnamustuse on võimeline 
tajuma inimsilm.

Ill 4. Vahe veel lakikihiga kaetud ja juba puhastatud pinna vahel on 
ilmne. Detail.

Ill 3. Maal enne restaureerimist UV-valguses. Laki fluoressents 
tunnistab kihi paksust, horisontaalset pealekandmise viisi ning mitmeid 
lokaalseid töötlemisjälgi. Äärepiirkonnas ja figuuridel eristuvad mõned 
lakialused ülemaalingud, tumedad plekid näitavad ala, kus on toimu-
nud varasemad proovipuhastused.

Ill 5. Kuivamisjälgedega lakimassiivi iseloom ilmnes UV-valguses. 
Detail.
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Ill 6. Laki eemaldamise käik tavavalguses. Üldvaade.

Ill 7. Laki eemaldamise käik UV-valguses. Üldvaade.

Ill 8. Ülemaaling allservas. Detail.

Ill 9. Ülemaalingu alt avaneb varasem, liiaga pandud täitekrunt. 
Detail.

Värviparandused eemaldusid suures osas laki eemalda-
mise käigus, ilmselt vahelaki olemasolu tõttu. Valgetega 
segatud toonid ja vahelaki ebaühtlusest tingitult otse au-
torivärvidele sattunud kihid tuli eemaldada mikroskoobi 
või luuplambi all mehhaaniliselt skalpelliga (kogu ülemi-
se serva piirkond, teenijapoisi nägu, vana õlilaki jäägid).
Varasemalt kadude täiteks kasutatud loomse liimi baasil 
kriidikrunt vajas enne destilleeritud veega eemaldamist 
piiritusega puhastamist.

Puhastatud maal 

Selles etapis võis teha kokkuvõtte maali üldisest seisu-
korrast.

1. Dubleerlõuend. Maali tagakülg on toestatud 
loomse liimiga liimitud dublaažlõuendiga, 
kindlustades sellega maalile ühtlasi äärised. 
Tugilõuend on heledat värvi, ebaühtlase koega, 
originaallõuendist veidi paksem. Dublaaž on 
elastne ja püsib heas hoides. Kuna dubleerimise 
käigus ei õhendatud originaallõuendi õmbluse 
tagaküljele keeratud servi, siis tekitab see 
paksendus maali tasapinnale märgatava 
deformatsiooni. 

2. Autorilõuend on linakiududest, tumedat 
pruunikat värvi, sõlmekeste ja paksenditega, 
suhteliselt tiheda ning ebaühtlase koega 
(1 cm2 ca 13 x 16 niiti). Originaallõuendil on 
horisontaalne õmblusjälg: alläärde on juurde 
õmmeldud (tavaliselt kulgevad õmblused piki 
ultusäärt) 10,5 cm riba, kusjuures kunstnik 
on õmblusjoone maalingusse sulatanud nii, et 
laudlina kokkulettimise volt jookseb täpselt 
õmbluse peal. Lõuendis olevad rebendid (pikim 
neist teenijapoisi näol, kaks väiksemat taustal), 
lõuendikaod (kaks ca 3 cm diameetriga kadu: 
üks Kristuse rüül, teine vasaku teelise varrukal) 
ja ääriste puudumine tingisid dublaaži kui 
konserveerimisvõtte kasutamise.

3. Praegune alusraam ja varasemad. Praegune 
okaspuust professionaalse konstruktsiooniga 
alusraam on maali kandjaks alates dublaaži 
teostamisest, jäljed maalil kinnitavad aga ka kahe 
varasema alusraami olemasolu: 
 • 2–3 cm kaugusel servast on kogu perimeetri 

ulatuses murdejälg, samas on pinnal augud 
ja vajutusjäljed laia peaga kinnitusnaeltest. 
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Ill 10. Kadude tegelik ulatus. Detail.

Ill 11. Teenijapoisi näost enne restaureerimist tehtud röntgenogrammil  
eristuvad ülemaalingutega varjatud värvi- ja aluslõuendi kahjustused, 
jälgitavad on ka originaallõuendi koe tihedus ja iseärasused.

Ill 12. Teenijapoisi nägu UV-valguses 
puhastamise ajal. Nähtav on helenduv 
lakijääk ja toonilt tumedamatena eristuvad 
ülemaalingud.

Ill 13. Detail teenijapoisi näost tavavalguses. Ill 15. Detail puhastatud, kaod krunditud.

Ill 14. Detail maalist pärast lõplikku puhastamist.

Joonis 1. Maaliterviku taastamise põhimõtteline lõige. Krunt täidab 
ainult krundi- ja värvikihi struktuurikao. Enne krundi retušeerimist 
kujutise visuaalse terviku saavutamiseks kantakse maalile vahelakk, 
mis isoleerib autori ja restauraatori värvid, võimaldades viimaseid 
vajadusel kergesti eemaldada.
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Järelikult on teost eksponeeritud enne viimast 
restaureerimist vähendatud kujul. 

 • Varasema alusraami proportsioonid ja ehitus 
on maali pinnal nähtavad piki konstruktsiooni 
servi krundi- ja värvikihis tekkinud pragude ja 
õrnemate värvitoonide hõõrdumisena.

4. Krundi- ja värvikiht. Õhuke punakaspruun 
krunt järgib lõuendi tekstuuri, krundikihis on 
tihedavõrguline peen krakelüür, mida õhemad 
värvikihid kordavad. Lisaks rebendite ümbruse 
krundi- ja värvikihi kadudele paikneb lõviosa 
kahjustusest maali äärtes ja on seotud maalingu 
servade murdmisega ääristeks. Figuuride peade 
varjualade õrnade tumedate toonide kadu tekkis 
arvatavasti vana tumepruuni laki eemaldamisel 
maali pinnalt. Vaadeldes maali erinevate nurkade 
alt langevas valguses, on näha vasakpoolse 
teelise ja teenijapoisi pea- ja kehahoiakute 
muutumist töö käigus.

5. Maali pinnalt on eemaldatud lakki ka 
varem. Maali on kunagi katnud aja jooksul 
tumepruuniks tõmbunud õlilakk, mille pinnalt 
ärapuhastamisel on jäänud jäägid faktuursema 
värviga pintslitõmmete vagudesse ning krundi- 
ja värvikihi pragudesse.

 
Uuringud kasutatud maalimaterjalide ja -tehnika 
kohta

1. Maali struktuur. Mikrolihvid näitasid värvikihi all 
õhukest helehalli alusmaalingut punakaspruunil 
krundikihil.

2. Keemilised uuringud: krunt on valmistatud kipsi 
baasil; pigmendid: valge – pliivalge, kollasest pu-
nase ja pruunini – ookrid ja umbrad, orgaaniline 
must, sinine – asuriit, vananenud.

3. Makrovõtted näitavad, et värvipindadel on kasu-
tatud suhteliselt suure ja ebaühtlase granulatsioo-
niga pigment, maalitud on valdavalt värvisegude-
ga.

4. Röntgenvõtted annavad lisaks materjalide seisu-
korrale teavet ka maalitehnika kohta. Röntgeno-
grammidelt näeb selgelt varjust valgusesse mo-
delleeriva täpse pintslitööga vormi ülesehitavat 
maalingut.

Ill 17. Maali tagakülg. Punased alad markeerivad varasemalt maali 
kandjaks olnud alusraami tihedamat konstruktsiooni.

Ill 18. Detail. Autorilõuend on nähtav ka maali ülaservas fragmen-
taarselt säilinud äärisel.

Ill 16. Üldvaade. Kõik hilisemad lisandused on pinnalt eemaldatud.

Ill 19. Kollasega on märgistatud autorilõuendi õmblus, punasega maa-
lingu murdejoon.
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Ill 20. Vasakpoolse teelise laup. Makrovõte. Ill 21. Vasakpoolse teelise salvrätt. Makrovõte.

Ill 22. Vasakpoolse teelise kuuevarrukas. Makrovõte.

Ill 23. Röntgenogramm parempoolsest lauasistujast. Ill 24. Detail. Kujutis tavavalguses.
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Uuringute olulisus

Kunstiajaloolasele
1. Ebaühtlane pigmentide granulatsioon ja need 

pigmendid kombinatsioonis asuriidiga lubaksid 
maali valmistamisajaks arvata aega kuni 17. sa-
jandi keskpaigani.

2. Punakaspruun kipsi baasil krunt aitab määratleda 
maali teostamispiirkonda kui „põhja pool Alpe“ 
– kunstnik kas elas või vähemalt töö alustamise 
algfaasis viibis selles regioonis.

3. Röntgenogrammid täpsustavad kunstniku maali-
tehnika eripära, olles ühtlasi tähtsaks võrdlusma-
terjaliks atribueerimisel.

Restauraatorile
Tööprotsessi jaoks oli äärmiselt oluline teada, et maa-
lil kasutatud sinine pigment on asuriit. See pigment on 
tundlik õhule ja niiskusele, võib nende toimel muutuda 
mustaks. Analüüs tuvastas, et tegu on juba vananenud 
pigmendiga, mis selgitab ka siniste tekstiilide rohekat 
varjundit. Maali puhastamisel lakikihist oli vaja jälgida, et 
selle pigmendi kasutusareaalis ei jääks pind avatuks kaue-
maks, kui oli vajalik lahusti väljaaurumiseks, ning katta 
see siis kaitselakiga.

Maali visuaalse terviku taastamine

1. Vanade, tekstuurilt liiga jämedate lõuendipaikade 
väljavahetamine.

2. Krundi- ja värvikihi kadude täitmine restauree-
rimiskrundiga kadude servade toestuseks ning 
maalingu tasapinnalise ühtsuse saavutamiseks 
(7% kalaliim meega, kriit).

3. Krundi toneerimine akvarellidega originaalilähe-
daselt punakaspruuniks. 

4. Vahelaki pealekandmine. Isevalmistatud naturaal-
ne dammarvaik. Pintsliga peale kantud tärpentin. 

5. Retušeerimine. Firma Gamblin spetsiaalselt retu-
šeerimiseks disainitud sünteetilised värvid (lahus-
tina töötas vaigutärpentin).

6. Kattelaki pulvariseerimine (nr 4). Maalingu iga 
piirkond vajas erineval määral lakiga katmist. La-
kivajadus sõltus peamiselt kasutatud värvide si-
deaine hulgast, aga ka mingist anomaaliast, mis 
vaatamata oletustele selle olemuse kohta, ei lu-
banud saavutada ühtlast lakikihti. Seda saavutada 

üritades sain aru Mikkelist (miks tal lakikiht ker-
kis lõpuks 4 mm paksuseks) ja jõudsin arusaama-
ni, et seekord tasub leppida pigem ebaühtlasema 
pinnaga kui püüelda ideaali. 

7. Uude iluraami vormistamine, tagakülje kaitsmi-
ne makroloniga (4 mm), mis kaitseb õhuniiskuse 
ja õhu liikumisest põhjustatud vibratsiooni eest. 
Kuna on tegu läbipaistva plastikuga, jääb taga-
külg nähtavaks.

Selle intrigeeriva süžeetõlgendusega, meistrikäega maali-
tud ning monumentaalsena mõjuva teose autori otsingu-
test annab põhjaliku ülevaate Greta Koppel peagi ilmu-
vate artiklite ja teadustöö vahendusel. 
Maali visuaalsed ja tehnilised uuringud viis läbi Alar 
Nurkse, maalimaterjalide keemilised analüüsid tegi Jüri 
Kaup.

Ill 25. Varasem lõuendtäide. Detail.

Ill 26. Paik välja vahetatud ja ala krunditud. Detail. 
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Ill 27. Valget värvi krunt on fotol silmahakkav ja võimaldab kiirelt 
määratleda kõik maalipinnas olevad kaod.

Ill 28. Toneeritud krunt on juba sulandanud kaokohad tervikusse.

SUMMARY

Cleaning and restoring a painting on canvas
Maris Klaas
 
Christ in Emmaus. Oil on canvas. Unsigned.                    
Measurements 116.5 x 164 cm

The article gives a survey of  the conservation and research of  a painting that had belonged to Johannes Mikkel’s pri-
vate collection and that he gave to the Estonian Art Museum in 1994.
The unusually thick layer of  lacquer, the earlier base and mends all over the paint that were much bigger than the ac-
tual losses were removed. The research included micro-polish, chemical studies of  the materials and macro- and X-ray 
photos of  the work. 
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„Lihtsuse võlu“ – kahest  
biidermeiermaalist  Ennistus-
kojas Kanut
 
 
Pia Ehasalu 
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2 
10123 Tallinn
pia.ehasalu@kanut.ee

Aastate jooksul on Ennistuskojas Kanut konserveeritud 
üsna mitmeid nii eraisikute, asutuste kui ka muuseumide 
kogudest pärinevaid biidermeierstiilis esemeid. Arvuka-
malt on olnud esindatud biidermeierstiilis mööbel, vä-
hem kujutava kunsti teosed. 
2009. aastal saabusid Ennistuskotta Kanut konserveeri-
misele Pärnu Muuseumi püsiekspositsioonist kaks õli-
maali: „Sindi vabrik“ (PäMu 6703 K 346; ill 1) ja „Im Juli 

Üüve Vahur
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2 
10123 Tallinn
yyve.vahur@kanut.ee

Marika Mängel
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2 
10123 Tallinn
marika.mangel@kanut.ee

Maria Lillepruun
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2 
10123 Tallinn
maria.lillepruun@kanut.ee

1840“ (PäMu 12233 K 431; ill 2), mõlemad on maalinud 
sama meister – Lorenz Heinrich Petersen. Maalidest va-
rasem on 1834. aasta mais maalitud Sindi kalevivabriku 
uus hoone, nagu kinnitab meistri omakäeline daatum 
maali tagaküljel (ill 3). Teise maali pealkiri „Im July 1840“ 
viitab aga tõenäoliselt maali valmimisajale ning on, vasta-
valt kunstniku kirjele maali alusraamil, maalitud natuurist 
(ill 4). 

Ill 1. Maal „Sindi vabrik“ pärast konserveerimist.
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Lorenz Heinrich Petersen (1805–1895) sündis Flensbur-
gis, tollal Taani territooriumil, ning teadaolevalt saabus 
Kopenhaagenist Tallinna 1835. aastal. Sindi maali valmi-
misaeg 1834 maikuus laseb oletada, et kunstnik võis Ees-
tisse saabuda juba mõnevõrra varem. Alguses tegutses 
ta siin maalikunstnikuna ning joonistus- ja maalimisõpe-
tajana, 1846. aastal avas aga kunstikaupluse ning hakkas 
tegelema litograafiaga. Eriti tuntuks said tema tehtud 
Tallinna ja teiste linnade litografeeritud vaated, mis lasti 
müügile ka albumitena (1). Eesti Kunstimuuseumi kogu-
desse kuuluvad Peterseni 1840. aastatel valminud õlimaa-
lid „Talupojad tantsimas“ ja „Koduteel“. 
Maalid „Sindi vabrik“ ja „Im July 1840“ ei ole saabunud 

Pärnu Muuseumi kogudesse samaaegselt: „Sindi vabrik“ 
kuulus juba omaaegse Pärnu Muinasuurimise Seltsi kogus-
se, „Im July 1840“ osteti aga koos kipsornamendiga kulla-
tud raamiga muuseumi kogusse eraisikult 1965. aastal (2).
Maalil „Sindi vabrik“ on kujutatud Johann Christoph 
Wöhrmanni kalevivabrikut vahetult pärast valmimist 
1834. aastal, maal on arvatavalt üsna täpne ja detailitruu, 
sest üldiselt peetakse biidermeieri ajastu linna- ja maas-
tikuvaateid topograafiliselt usaldusväärseteks. Seega on 
maal visuaalse dokumendina oluline ka lokaalajaloo ja 
muinsuskaitselisest aspektist. 1842. aastal külastas vab-
rikut tagasiteel inspektsioonireisilt Saaremaale Liivimaa 
tsiviilkuberner G. von Folkersahm ning ta on kirjeldanud 
vabrikut järgmiselt: „See on kivist, koosneb viiekorruse-
lisest paekivihoonest, kahe-kolmekorruselise tiibhoone-
ga, ühest värvimis-, kahest kuivatus- ja ühest pesemis-
hoonest, aurumasinate ruumist, sepikojast ja puutöö-
kojast. Vabriku juurde kuulub kivist elumaja vabrikuva-
litsuse tarvis ning veel 54 puust hoonet töölistele“ (3).  
Wöhrmanni tehas oli tol ajal Eesti suurim tehase-
kompleks ning seda käidi vaatamas lähedalt ja kaugelt.  
Tänapäeval on vanad tehasehooned osaliselt kasutusel 
lao- ja tootmisruumidena, osaliselt ümber ehitatud, osa 
varemeis (4).

Ill 2. Maal „Im July 1840“ pärast konserveerimist.

Ill 3. Detailvaade maali „Sindi vabrik“ tagaküljelt.
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Maalil on tehas ja sinna juurde rajatud töölisasula port-
reteerimist leidnud pisut kõrgemast vaatepunktist: rõdu-
piire esiplaanil vihjab sellele, et maastik on jäädvustatud 
mitmekorruselise maja kõrguselt, ja see loob maalis ka 
unikaalse snap-shot’i võtte tunde. Arhitektuurne kompleks 
moodustab justkui tausta maali esiplaanil toimuvale tege-
vusele, mis ei seostu mitte niivõrd tehasetööga, kui kuju-
tab idüllilist vabaajaveetmist – esiplaanil kiiguvad lapsed, 
jalutavad paarid, sõidavad kaarikud (ill 5–6). Veel ei ole 
maalis tajuda tulevase industriaalühiskonna ja looduse, 
inimese ja looduse konflikti ning tehas on jäädvustatud 
loodusmaastiku harmoonilise osana. Inimfiguurid on 
kujutatud silmatorkavalt väikestena ega mängi üksikper-
soonidena mingit rolli.
Maalil „Im July 1840“ (60 x 98 cm) kujutatud aedlinna 
vaade pole väga täpselt lokaliseeritav. On väheusutav, 
et maalil on portreteeritud mõnd Eesti väikelinna. Kui 
uskuda kunstniku kirjutist maali tagakülje alusraamil, on 
vaade maalitud natuurist („Nach der Natur gemalt von 
L. H. Petersen“) ja seega tõepärane kujutis. Sellisel ju-
hul võiks tegemist olla mõne Hollandi väikelinnaga, sest 
maalil paremal lehvib Madalmaade kuninglik trikoloor. 
Siingi on pisidetailide väljajoonistamisele pööratud palju 
tähelepanu ning maalis on olulisel kohal mitmesugused 
narratiivsed igapäevaelu stseenid, mida on portreteeritud 
kiretult täpselt ja korrektselt. Esiplaanil mängib grupp 
noorukeid mingit puumõõkadega rõngaviske mängu, 
alleel promeneerivad paarid, keegi kastab lilli, kaarik sõi-
dab oma teed … Eksaktne, kontuuri rõhutav maalilaad 
on omane mõlemale maalile. Omaette huvipakkuvaks 
on maali juurde üsna tõenäoliselt juba algselt kuulunud 
raam (ill 7–8). See kuulub n-ö Damborgi tüüpi raamide 
hulka. Peder Christian Damborg (1801–1865) oli Taa-
ni õukonna kuldaja ja raamitegija (5). Õukonnale lisaks 
valmistati tema töökojas raame ka kaasaegsetele kunst-
nikele ja eratellijatele. Massiivpuidust profileeritud raam 
on ristkülikukujuline ja kipsist valatud rokokoostiilis 
nurgakaunistustega. Raami nurgaühendused pole siiski 
Damborgi töökojale iseloomulikud ning seega pole te-
gemist originaalraamiga. Populaarset Damborgi töökoja 
stiili jäljendasid arvatavalt ka teised tema kaasaegsed Taa-
ni raamimeistrid ning raam on tõenäoliselt Taani päritolu 
ja maaliga samaaegne. 

Lorenz Heinrich Peterseni loomingut käsitledes on Vol-
demar Vaga olnud tema joonistus- ja maalimisoskuse 
suhtes üsnagi kriitiline, nimetades litograafiaid diletant-
likeks ning kunstnikku ennast maalijana küündimatuks 
(6). Siiski võib mõlemat maali pidada oma ajastu iseloo-
mulikuks ning võluvaks peegelduseks. 
 
Maalide ja raami konserveerimine

Maalide konserveerimiseelne seisund oli üldiselt rahul-
dav, kuid eksponeerimisel oleks nende üldine määrdu-
mus ja tumenenud lakikiht osutunud segavaks faktoriks. 
Alusena kasutatud okaspuidust kiilraamid olid korras, 
kuid osa kiilude puudumise tõttu oli lõuendi pinge vei-
di järele andnud ning tekitanud nurkade suunas diago-
naalsed deformatsioonid. Mõlema maali tagakülge kat-
tis paks tolmukiht ning prahti ja tolmu oli kogunenud 
rohkesti ka alusraami äärte vahele. Maali „Im July 1840“ 
(ill 9) pinda kattis tugev krakelüür, milles kohati esines 
ka väikseid värvivaringuid (peamiselt taeva pinnal ja alu-
misel serval). „Sindi kalevivabriku“ (ill 10) alumise serva 
pruunides toonides ilmnes ulatuslikult nn asfaldiefekti, 
kus kokkutõmbunud värvikiht paljastas võrgustikuna 
krundipinna.
Konserveerimistööd alustati maalide tagakülgede tol-
must puhastamisest, seejärel tehti 5% kalaliimi lahuse-
ga vajalik maalikihi kinnitamine. Põhiaktsendiks kujunes 
tumenenud lakikihi õhendamine etanooli-tärpentini se-
guga. Seejärel täideti kaod maalikihis liimi-kriidikrundiga 
ja toneeriti, „asfaldiefekti“ võrgustikku hajutati samuti 
vähesel määral toneerimisega.
Maali „Im July 1840“ (ill 11–12) ümbritses rohke kipsde-
koori ja kullatisega kaetud ümbrisraam, mis oli üpris hal-
vas seisukorras. Lisaks tugevale määrdumisele ja hõõrdu-
nud kullatisele oli palju kipsdekoori kadusid, puitosade 
konstruktsioon oli ebakindlaks muutunud. Restaureeri-
misel taastati kipsdekoori puudujäägid, kullatis puhasta-
ti ja teostati vajalikud toneeringud akvarellvärvi ja Mica 
kullavärvipulbritega (7).

Ill 4. Detailvaade maali „Im July 1840“ tagaküljelt.
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Ill 5. Detailvaade. „Sindi vabrik“ enne konserveerimist. Ill 6. Detailvaade. „Sindi vabrik“ enne konserveerimist.

Ill 7. Maali „Im July 1840“ raam enne konserveerimist. Ill 8. Detailvaade raamist enne konserveerimist.

Ill 9. Maali üldvaade enne konserveerimist. Ill 10. Maal „Sindi vabrik“ konserveerimistööde ajal.

Ill 11. Detailvaade raamist enne konserveerimist. Ill 12. Maali raam konserveerimistööde ajal.
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SUMMARY

Beauty of simplicity – about two Biedermeier-style paintings at the Conservation Centre Kanut
Pia Ehasalu, Üüve Vahur, Marika Mängel, Maria Lillepruun

The article deals with the conservation of  two Biedermeier-style paintings The Mill in Sindi and In July 1840 that be-
long to the Pärnu Museum. A master from Flensburg, Lorenz Heinrich Petersen (1805-1895), is the author of  both 
works. The article deliberates about the origin, condition and the conservation methods.



103

Koopiamaali kui mõiste mitmekihilisus on viimasel ajal 
Eesti kunstiteaduses mitmeti läbi kirjutatud ja arutatud, 
see on olnud diskussiooniteemaks ning ajendanud suu-
repäraseid näitusi ja konverentse (nt EKM-i näitus ja 
konverents „Meistriteoste lummus“ (1). Diskussioonide 
üheks eesmärgiks on olnud vabaneda modernistlikust 
originaaliihalusest ja geeniusekultusest ning katsuda näha 

kunstiteoseid nende valmistamisaja kontekstist lähtuvalt. 
Koopiate valmistamine oli ju osa maalijate väljaõppesüs-
teemist ja töökojapraktikast. Greta Koppel toob oma ar-
tiklis „Madalmaade kunstiteoste autentsusest Eesti Kuns-
timuuseumi maalide näidetel“ välja hüpoteetilised arvu-
tused, mille järgi aastatel 1600–1800 toodeti Hollandis ca 
5–10 miljonit maali, millest usutavasti enam kui pooled 

Kahest suurmeistrite järgi    
teostatud koopiamaalist
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Ill 1. Tallinna Linnamuuseumi maal „Kristus teenarirahaga“.  TLM 9405 G 923. 
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Ill 2. Narva Linnamuuseumi maal „Karjaste kummardamine“. 
NLM 139/K 5:50. 

olid omaaegsed koopiad, ja tõstatab seega õigustatud kü-
simuse autentsuse/originaalsuse mõiste rakendatavusest 
tolle perioodi kunstis (2). Kuigi juba 18. sajandil hakati 
üha enam hindama kunstiteose originaalsust ning koopia 
taandati n-ö käsitöö hulka (3), jäi suurte meistrite jäljen-
damine ja imiteerimine 18. sajandil väga populaarseks. 
2008. aastal saabusid Ennistuskotta Kanut konser-
veerimisele kaks halvas seisukorras olevat lõuendalu-
sel maali: Tallinna Linnamuuseumi kogusse kuuluv 
„Kristus teenarirahaga“ (ill 1) ja Narva Linnamuu-
seumi maal „Karjaste kummardamine“ (ill 2). Muu-
seumide andmetel oli tegemist tundmatute meist-
rite töödega, määratlemata oli ka maalide vanus.  

Suhteliselt suuremõõtmeline maal „Kristus teenarira-
haga“ (ca 147 x 196 cm) järgib üsna vabalt Rembrandti 
1635. aasta samateemalist oforti (ill 3) ning graafilise 
eeskuju kasutamisele iseloomulikult on kujutis maalil 
ümber pööratud. Maalitud on õliga, kolmest lõuendi-
laiusest kokku õmmeldud maalialusele ning kasutatud on 
intensiivset punakat toonkrunti. Kunstnik on kasutanud 
tugevaid kontraste ja lokaaltoonide vastandamist, mis 
näib viitavat pigem käsitöölise taustaga 17.–18. sajandi 
maalermeistri kui parema ettevalmistusega vabameistri 
loomingule. Rembrandti stiili maalija jäljendada ei ole 
püüdnud. Rembrandti graafika oli 17. sajandil juba üsna 
levinud – on ju ka Tallinna raekoja 17. sajandi lünettmaali 
eeskujuna kasutust leidnud sama 1635. aasta ofort „Kris-
tus teenarirahaga“. Kindlustusinseneri ja arhitekti Jacob 
Stael von Holsteini estambikogu sisaldas aga 1662. aasta 
nimestiku järgi koguni 44 lehte Rembrandti graafikat (4). 
Rembrandti rahvusvahelise reputatsiooni taga 17. sajan-
dil seisiski suuresti tema ofordilooming.
Maalil „Kristus teenarirahaga“ on kujutatud tuntud epi-
soodi Kristuse ja apostlite roomlastele maksuraha maks-
mise teemalisest vaidlusest, mille Kristus targalt lahen-
dab, öeldes „Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja 
Jumalale Jumala oma“ (Mt 22:21). 
Andmed maali päritolu kohta on vägagi lünklikud. Maa-
li pingutusraami tagaküljel, aluslatil, leidub paberist sil-
dike tekstiga (ill 4): „Aus dem Nachlass des Hofmalers 
Ignatius in Reval gekauft ca 1860 Eugen Ungern-Ster-
nberg-Heinrichshof. Angelbl. von Quintin Massys dem 
berühmten niederl. Mahler, geb. Zu Löwen 1466 + zu 
Antwerp nach 1530“ ehk siis: „Maali on ostnud ca 1860 
Kolu mõisa omanik Eugen Ungern-Sternberg õuemaali-
ja Ignatiuse pärandi hulgast ning selle on maalinud tun-
tud Madalmaade maalija Quintin Massys (snd Löwenis 
ca 1466, srn Antwerpenis 1530)“. Eesti maalikunstnik 
Otto Friedrich Ignatius (1794 Hageri – 1824 Peterburi) 
õppis Peterburi Kunstide Akadeemias 1812–1813 ning 
seejärel mõnda aega Berliinis Preisi Kunstide Akadee-
mias. 1815 läks ta koos maalijate Gustav Adolf  Hippi-
use ja August Georg Wilhelm Pezoldiga Dresdenisse, 
sealt Praha kaudu Viini. Paari aasta pärast siirdus ta edasi 
Itaaliasse, kus tegutses samuti mõned aastad. Tagasi ko-
dumaale pöördunud, elas Ignatius Hageris ja Tallinnas. 
1820 asus ta elama Peterburi, kus tegutses Ermitaa˛is 
õukonnamaalijana (5). Kahjuks ei ole midagi teada selle 
kohta, kas ja missuguseid maale Ignatius omas, ning see-
ga ei ole kuidagi võimalik kontrollida alusraami sildikesel 
oleva informatsiooni tõesust. Võttes aga informatsiooni Ill 3. Rembrandt Harmensz. van Rijn, „Kristus teenarirahaga“. Ofort. 1935. 
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Ill 4. Silt maali „Kristus teenarirahaga“ tagaküljel.

Ill 5. Jacob Jordaens, „Karjaste kummardamine“. Rootsi Rahvusmuuseum.

siiski tõesena, võiks oletada, et vaadeldava maalikoopia 
võis kunstnik olla soetanud näiteks rännuperioodil Sak-
samaal, kuigi maali suur formaat selle kahjuks kõneleb. 
Tõenäolisemalt hankis ta maali pigem Peterburis, kus 
taolisi koopiamaale samuti leiduda võis. Pärast kunstniku 
surma võis maal pärandina jõuda Ignatiuse Eestis elava-
te järglaste kätte. Maali autorsuse omistamisega 15.–16. 
sajandi Madalmaade maalijale Quentin Massysile kahjuks 
nõustuda ei saa, ilmselt ei olnud sildi kirjutaja ka Remb-
randti ofortidega kuigi tuttav. 
Tallinna Linnamuuseum sai maali 2. novembril 1940 
Balti Puuvillavabriku juhatuselt (andmed saadud Tallin-
na Linnamuuseumi maalikogu kuraatorilt Risto Pajult 
15.08.2011), mil viisil maal aga vabriku juhatuse oman-
dusse sattus, pole teada. Igal juhul võib väita, et selle 

maali puhul on tegemist heatasemelise koopiaga, mis 
kannab endas teatud Itaalia mõjutustega 17.–18. sajandi 
Lõuna-Saksa maalikunstile omast lähenemisviisi (vrd nt 
Joachim von Sandrarti (1606–1688) ringi töödega). 
Tuntud meistri teose järgi tehtud koopiamaaliga on te-
gemist ka Narva Linnamuuseumile kuuluva õlimaali 
„Karjaste kummardamine“ (136 x 115) puhul. Tegemist 
on Jacob Jordaensi ühe versiooni järgi tehtud koopiaga 
samanimelisest maalist (6), mis on arvatavalt maalitud 
17. sajandi lõpul, 18. sajandil. „Karjaste kummardamise“ 
maali teemaks on tuntud piiblilugu, mis kirjeldab inglitelt 
juhatust saanud karjaste saabumist Petlemma vastsündi-
nud Kristuslast kummardama. Lisaks tavapärastele osa-
lejatele Maarjale ja Joosepile on kunstnik sellesse stseeni 
liitnud mitte ainult kaks karjast, vaid ka kaks karjasenaist.
Jacob Jordaens kujutas „Karjaste kummardamise“ tee-
mat korduvalt ja väheste variatsioonidega ajavahemikus 
1615–1618 ja hiljem 1640. aastatest alates. Versioonidest 
varaseim on signeeritud ja dateeritud 1616. aastaga ning 
asub New Yorgis Metropolitani Kunstimuuseumis. See 
on ühtlasi ka kunstniku varaseim dateeritud töö. Selle 
maali peaaegu identne versioon asub Haagis Mauritshu-
isis, neile lähedane maaliversioon aga Brunswickis (7). 
Vaadeldava koopiamaali otseseks eeskujuks võib pidada 
Jordaensi karjaste-teema 1618. aasta variatsiooni, mis on 
samuti signeeritud ning asub praegu Rootsi Rahvusmuu-
seumis (ill 5). See on puitalusel õlimaal, mõõtudelt koo-
piamaalist veidi väiksem (124,9 x 91,5 cm). Kui võrrelda 
aga omavahel eeskujumaali ja koopiat, torkavad silma 
mitmed erinevused. N-ö ausa koopia tegemise üks põhi-
mõtteid oli originaalist veidi erineva formaadi valik. Nii 
on ka selle maali puhul koopia formaat originaalist mõ-
nevõrra suurem, enim on lisatud maali paremale serva-
le. Koopiamaali tegija Jordaensi maalistiili jäljendanud ei 
ole: varjud on kontrastsed, puudub ruumiillusioon. Ko-
pistil on nappinud oskusi edastada Jordaensi originaal-
maali tugevat kuldset külgvalguse kuma, mis on omane 
just Rootsi Rahvusmuuseumi maaliversioonile. Erinevusi 
võib täheldada ka nägude kujutusviisis. Maarja lopsakas 
flaamilik näoovaal on koopiamaalil saanud oluliselt sa-
ledama ja nooruslikuma välimuse, vähem originaalilähe-
daselt on välja kukkunud ka parempoolse noore karjase 
nägu, kohmakalt mõjub figuurile lisatud käsi. Üldjoontes 
on koopiamaali autor järginud originaalmaali värvigam-
mat (Maarja roosaka varjundiga tuunika ja Kristuslapse 
ookerja värvuse ja sini-punaste triipudega teki koloriit). 
See välistab võimaluse, et maali aluseks võinuks olla 
mõni sama kompositsiooni alusel tehtud gravüür. 
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Ill 6. Pitsatijäljend maali „Karjaste kummardamine tagaküljel“. 

Originaalmaali ja koopiamaali seosed

Jacob Jordaensi „Karjaste kummardamise“ originaalver-
siooni esimene omanik Rootsis oli üks 17. sajandi tun-
tumaid Madalmaade kunsti kollektsionääre – riiginõunik 
krahv Johan Gabriel Stenbock. Stenbock suri 1705. aas-
tal ja pärandas kogu oma kollektsiooni õetütrele krah-
vinna Christina Beata Lilliele. 1727. aastal läks maal pä-
randusena Johan Gabriel Sacki ja Eva Bielke perekonna 
kätte. Maali omandas 1778 Rootsi kuningas Gustav III 
(8). Üheks võimaluseks on, et maal kopeeriti spetsiaalselt 
mõnele Stenbockide perekonna Eestiga seotud harule 
17. sajandi lõpul või 18. sajandil enne selle sattumist ku-
ninglikku kogusse. Nii Stenbockid kui ka maali hilisemad 
omanikud on mitmeti Eestiga seotud olnud. Nii on Sten-
bockide valdusse kuulunud Kuusalu kihelkonna mitmed 
mõisad (Kolga, Kiiu, Kõnnu, Loo). Krahv Gustaf  Otto 
Stenbock (1614–1685), Rootsi riigimees, admiral ja väe-
juht, sai nii Kolga kui ka teised mainitud mõisad oma 
valdusse teise abikaasa Christina Catharina De la Gar-
die kaudu, kellega ta abiellus 1658. aastal. Gustaf  Otto 
Stenbock oli kunstikoguja Johan Gabriel Stenbocki onu. 
See sugulusliin laseb oletada, et maali kopeeris Rootsis 
tõenäoliselt mõni kohalik maalija ja see sattus Eestimaa-
le perekondlikke teid pidi. Loomulikult ei saa välistada 
võimalust, et maali koopia tehti juba 17. sajandi I poolel, 
enne originaalversiooni sattumist Stenbocki kogusse, või 
baseerub koopia koguni mõnel varasemal koopial, mitte 
otseselt Jordaensi Stockholmi originaalversioonil.  
Koopiamaali tagakülje lõuendil on punane pitsatijäljend 

koos vapiga, millel kaskil on kujutatud kahe tiiva vahel 
ülestõstetud kätt, mis hoiab taprit ja viinamarjakobarat 
(ill 6). Nii kaski kui ka vapikilbi kujundid on kahjuks ras-
kesti arusaadavad. Igal juhul ei ole tegemist Stenbockide 
perekonna vapiga ning tõenäoliselt tähistab see mõnda 
maali hilisemat omanikku. Narva Linnamuuseumisse on 
maal jõudnud aga Narva Suure Gildi ning Peeter I ma-
jamuuseumi kaudu. Arhiiviandmete järgi on maal anne-
tatud gildile 1897. aastal koos mitme teise maaliga kui 
Narva suurkaupmehele ja bürgermeistrile Wilhelm Sutt-
hoffile kuulunu (9). Pole teada, mil viisil maal Sutthoffide 
perekonna kogusse jõudis ning kas vapiga pitsatijäljend 
võiks seotud olla selle perekonnaga. 1931. aastal läks 
maal Lavretsovide-nimelise linnamuuseumi valdusse. 

Restaureerimine ja konserveerimine

„Kristus teenarirahaga“ 
Restaureerimisele saabunud maal oli väga halvas seisus 
(ill 7). Alusraam, millele lõuend oli kinnitatud, oli vaja-
likest mõõtmetest pisut suurem ja maal suuremalt jaolt 
kinnitusnaeltest lahti rebenenud. Sellisel kujul seismisest 
olid oluliselt suurenenud kolmest laiust kokku õmmel-
dud lõuendi deformatsioonid. Lõuendi keskel oli üks 
läbiv torkeauk. Varasema restaureerimise käigus oli ta-
gaküljele kleebitud hulgaliselt väikseid toestuslappe ja 
kogu tagakülje pind oli kaetud vahamastiksi seguga, mis 
oli mõeldud niiskuse ligipääsu takistamiseks ning läbi 
lõuendi imbununa toimis osaliselt ka krundi- ja maalikihi 
kinnitajana (ill 8). Sellest tingituna esines krakleerunud 
maalikihis küll väiksemaid kadusid, kuid otsest uut irdu-
misohtu polnud. Lakikiht oli kantud halvasti puhastatud 
maalikihile ja tugevalt kolletunud (ill 9). Alustuseks ee-
maldati maal alusraamilt, kaeti profülaktilise kleebisega 
ja töödeldi termiliselt deformatsioonide eemaldamiseks. 

Ill 7. Maal „Kristus teenarirahaga“ enne konserveerimist.
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Ill 8. Maali „Kristus teenarirahaga“ tagakülje detailvaade.

Tagakülje toestuslapid asendati uutega (linane lõuend, 
BEVA-kile) ja mõned ka lisati rebendikohtadele. Lisa-
tud ääriste abil pingutati maal uuele kiilraamile (ill 10). 
Eemaldati paks kollakaks tõmbunud lakikiht ja puhastati 
selle all olev maalikiht. Järgnes kadude kruntimine kala-
liimi-kriidi seguga (ill 11) ja toneerimine akvarellvärviga. 
Lõplik toneerimine tehti Maimeri restaureerimisvärvide-
ga. Kattelakiks kasutati firma Winsor & Newton läiklakki. 

„Karjaste kummardamine“
Maal saabus Kanutisse avariilises seisundis – pealispind 
oli kaetud eri suuruse ja kujuga paberitega, mille ees-
märgiks oli kaitsta lokaalselt varinguohus pindu (ill 12). 
Lõuend, mis koosnes kahest käsitsi ühendatud paanist, 
oli alumisest servast pehkinud ja nurkadest rebenenud. 
Maali tagaküljel olid toestuspaigad, mis viitasid varasema-
tele korrastustöödele. Paberkleebiste eemaldamise järel 
tulid nähtavale värvikihi hulgivaringud nägudel ning neli 
vertikaalset rebendit teose vasakus ülaosas. Pealispind oli 
määrdunud ja tuhmunud, õhuke värvikiht irduv ja kohati 
väga kulunud. Raami ja lõuendi vahele kogunenud praht 
kummus maali pinnale, tekitades deformatsiooni.
Konserveerimist alustati töö katmisest profülaktilise 
kleebisega ning seejärel eemaldati see alusraamilt termi-
liseks töötluseks ja pressiks. Rebendid ja augud toestati 
BEVA-kilega, äärised kleebiti liimiga Lascaux 498-20X. 
Pealispind puhastati 5% triammooniumtsitraadi vesila-
husega ning lakikihti ja toneeringuid õhendati etanooli-
tärpentiini seguga (ill 13). Kuna maal oli väga kulunud 
ja kaetud värvikihi mikrovaringutega, täideti liimi-kriidi 
seguga vaid üldmuljet segavad kahjustused (ill 14). Win-
sor & Newtoni vesivärvidega imiteeriti värvilist krunti, 
seejärel toneeriti Maimeri restaureerimisvärvidega. Kat-
telakis kasutati Winsor & Newtoni lakki. 

Ill 9. Maal „Kristus teenarirahaga“ detailvaade lakikihi õhendamise 
ajal.

Ill 10. Maali „Kristus teenarirahaga“ tagakülg pärast konserveerimist. 

Ill 11. Maal „Kristus teenarirahaga“ konserveerimistööde ajal. 
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Ill 14. Maal „Karjaste kummardamine“ detailvaade konserveerimistööde ajal. 

Ill 13. Maal „Karjaste kummardamine“ detailvaade konservee-
rimistööde ajal. 

Ill 12. Maal „Karjaste kummardamine“ enne konserveerimist. 
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SUMMARY

Two copies made after great masters
Pia Ehasalu, Üüve Vahur, Marika Mängel
 
The article observes problems connected with the origin of  the models, execution and conservation of  the two copies. 
Neither master of  the obviously 17th-18th century copies could be identified but both follow the style of  well-known 
masters. The large painting Christ with the Tribute Coin that belongs to the Tallinn City Museum collection is a free-
hand replica of  Rembrandt’s etching on the same topic.  The Adoration of  the Shepherds that belongs to the Narva 
Museum is a copy of  Jacob Jordaens’s painting of  the same name. Both paintings were seriously damaged when they 
were brought to the Conservation Centre Kanut for restoration. The article describes the condition of  the paintings, 
the selection of  the conservation methods and materials.
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Polükroomse Ruhnu kapi  
restaureerimine
 
Ülevaade Tartu Kõrgema Kunstikooli 2009. aasta mööbli ja 
restaureerimise õppesuuna diplomtööst

Kristjan Bachman
Tiigi 13-31, 51003 Tartu 
Tel 5642 871  
bach.babach@gmail.com

Diplomitöö juhendajad: Leila Pärtelpoeg, Annes Hermann 

Diplomitöö uurigud: Signe Vahur, Alar Läänelaid

Lõputöö tegemisel võttis autor eesmärgiks leida restau-
reeritav, eelkõige mõni rahvapärane mööbliese, mis ei 
oleks tööstuslikult, vaid käsitööna valmistatud ja käepä-
raste vahenditega viimistletud. Diplomitöö koosnes ka-
hest osast. Esimene pool andis ülevaate Ruhnu saarest 
ja sealsest mööblist, selle hetkeseisust nii saarel, Ruhnu 
muuseumis kui ka kultuuripärandit säilitavate Eesti Rah-
va Muuseumi, Eesti Vabaõhumuuseumi ja Rootsis asuva 
Põhjamaade muuseumi (Nordiska museet) kogude põhjal. 
Töö teises, praktilises osas kirjeldati polükroomse Ruhnu 
aidakapi restaureerimise protsessi ja selle ettevalmistami-
seks läbi viidud uuringuid. Siinne artikkel on koostatud 
põhiliselt diplomitöö teise osa põhjal.
Miks pöörata tähelepanu Ruhnu mööblile? Pärast ruhn-
laste ümberasumist Rootsi 1944. aasta augustis jäi saarele 
põlisasukatest vaid kaks peret ning tänaseks on elanik-
kond enamuses uuesti vahetunud. Seega on viimase 70 
aastaga toimunud pöördumatud muutused kogu Ruhnu 
ainulaadses talupojakultuuris. Selle kultuuri hääbumise 
lõpptulemusena on saare arhitektuurist ja mööblist prae-
guseks säilinud äärmiselt vähe. Talukomplekse, kust sel-
list mööblit leida võis, oli 20. sajandi algul 27, nüüdseks 
on neist säilinud ainult üks – Korsi talu. 
Korsi kohta kirjutab Leila Pärtelpoeg: „1987. aastaks oli 
Korsi katus sisse kukkunud, Jüri Oard (maja omanik, 
kes elas kõrval uues elumajas) oli päästnud osa paremaid 
esemeid kuuridesse või uude majja. Paljud esemed olid 
veel katkise katuse all, sammaldunud sissekukkunud ka-

tuseõlgede vahel, mis hakkas juba mullaks muutuma. Oli 
väga vajalik sinnajäänud esemed enne talve tulekut mu-
jale päästa” (1). Nende päästetud esemete hulgas oli ka 
aidakapp, mille restaureerimisprotsessi diplomitöö kirjel-
dab.

Ill 1. Steffens talu eluaida kapp enne restaureerimist.

mailto:bach.babach%40gmail.com?subject=
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Ill 2. Mädanikukahjustustega kapi külg. Ill 3. Mädaniku ja puidukahjurite poolt kahjus-
tatud kapi külg ja põhjalauad.

Ill 4. Kapi ülaosa enne restaureerimist.

Ruhnu kapp kui restaureerimisobjekt

Tegemist on traditsioonilise Ruhnu talu eluaida sisustus-
se kuulunud kapiga (ill 1), mis on pärit Steffensi talust. 
Leila Pärtelpoeg kirjutab: „Steffensi talu minia teadis 
1987. aastal, et see on nende talu aida kapp. Sellel hetkel 
oli see kapp juba Korsist (katuseta) välja toodud ja viidud 
koolimajja“ (2). Nõukogude ajal asus kapp Ruhnu koo-
limajas, kust see viidi 1974. aastal Kihnu–Ruhnu män-
gude ajaks kiirelt loodud „Ruhnu muuseumisse” Korsi 
tallu. Aastal 1987, kui talu katus sisse kukkus, toodi kapp 
taas koolimajja ja anti Steffensi talu minia soovil üle Leila 
Pärtelpojale (2). 

Aidakapi kirjeldus
Nimetus Aidakapp
Autor Teadmata
Dateering Tõenäoliselt 19. sajandi II pool
Materjal Okaspuu (kuusk)
Tehnika Kilpkonstruktsioon, fassaad: polük-

roomne, ažuurne puidulõige
Mõõtmed 1930 x 1200 x 370 mm
Omanik Leila Pärtelpoeg
Tähis Puudub

Kapi konstruktsioon on ülaosas ahenev kilpkonstrukt-
sioon, mis on valmistatud laiadest laudadest, ühendatud 
sepisnaelte ja naaglitega. Sisemised konstruktsiooniosad 
ja riiulid on ühendatud rööptappühendusega. Kapp toe-
tub rõhtsalt põhjalauale, kapi küljed on tehtud kahest 
laiast kõrvuti asetsevast lauast ja tagaseinaks on viis se-
pisnaeltega vertikaalselt kinnitatud lauda. Ülaosas on 

neljase jaotusega suletav klaasidega raam-uks, klaasukse 
külgedel asuvad väikesed liistudega ääristatud nahkhin-
gedel uksekesed. Alumine osa on kahe messinghinge-
del viilungiga raam-uksega. Uste raamid on tugevdatud 
naaglitega, hinged kinnitatud sepisnaeltega. Dekoor 
koosneb rikkalikust baroksest taimemotiivist, karniisil 
on roosipuuoksad, ülaosa servasid ja väikeseid uksi ää-
ristavad dekoratiivsed liistud, horisontaalse joonena on 
kesk- ja alaosas siksakliistude muster ja kapi alumistest 
servadest sirguvad „elupuud”. Kapil on koloreeritud 
esikülg, mille põhi on valge ja sinine ning uksed oranži-
kaspunased, ääristatud sinisega, ülal rohelisega. Õhuliste 
lõigete lehed on sügavrohelisest siniseni, õied punakad 
valgete täppidega, liistud valge-, sinise- või punasetriibu-
lised. Dateering puudub.

Aidakapi seisund enne restaureerimist

Konstruktsioon: sepisnaeltega tugevalt seotud. Põhja-
laud ja parem küljelaud osaliselt mädanikukahjustustega 
(ill 2–3).
Ülaosa (ill 4): lõige karniisil tugevalt kahjustunud (ill 5), 
dekoratiivsetel ääreliistudel voluudid murdunud, parem-
poolsel väikesel uksel nahkhinged katkenud ja ust ääris-
tavad liistud naaglitest lahti, vasakpoolne väike uks puu-
du. Jaotustega klaasuksel üks klaasiruut purunenud.
Alumise osa (ill 1, 6): sokliliist puudub, mõlema serva 
verikaalsel taimornamendil lehed purunenud (ill 7), uste 
kohalt üks korduv taimemotiiv murdunud ja kinnitus-
naaglid kuivanud.  Kuivamise tagajärjel kõik lõiked kor-
puse küljes lahti või eraldunud. 
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Viimistlus:  tugevalt määrdunud  (ill 8), aktiivsest kasu-
tusest rohke kinnitunud mustus  polükroomsetel pinda-
del.

Konserveerimistööde eesmärk

Konserveerimistööde eesmärgiks oli: 
•	 puhastada ja konserveerida originaalviimistlus, 
•	 fikseerida konstruktsioon ja restaureerida orna-

mendid terviku eksponeerimiseks.

Konserveerimistööd tehti ajavahemikul 06.04.2009–
31.05.2009.

Restaureerimis-konserveerimisprotsessile 
eelnenud uuringud

Kapi osaliselt restaureerimise ja konserveerimi-
se eesmärk oli säilitada võimalikult palju origi-
naalset, parandada puuduvad detailid ja konser-
veerida viimistlus. Selleks tuli teha esemeuurin-
gud, selgitada välja võimalikud hilisemad üle-
värvimised, valmistada ristlõiked kapi viimist-
luskihtidest. Optimaalseima puhastusmeetodi 
leidmiseks tehti lahustuvustestid. Ornamendid, 
mis vajasid restaureerimist, tuli viimistleda ori-
ginaalviimistluse koostisele võimalikult ligilä-
hedaste värvidega. Selleks oli oluline kindlaks 
teha algse viimistluse koostis (3). Värvide kaa-
peproove analüüsiti ATR-FT-IR-i spektroskoo-
pilise meetodiga ja nende tulemuste põhjal oli 
võimalik valmistada parandustele pealekantavad 
värvid. Kuna puudusid andmed kapi vanuse kohta, tuli 
alustada esmalt dendrokronoloogilisest dateerimisest. 

Dendrokronoloogilised uuringud
Kuna Ruhnu kasvutingimused on Eesti omadega sarna-
sed, kasutati võrdluskronoloogiana Eesti kohta olemas 
olevat 900 aasta pikkust aastarõngaste rida (4). 
Kapi valmistamisel kasutatud laiad männipuulauad (ill 9) 
andsid võimaluse pildistada puidu ristlõikeid enam kui 
seitsmekümne aastarõnga reaga (tabel 1). Uuringu tule-
musena ei suudetud siiski kapi vanust kronoloogiliselt 
dateerida. Alar Läänelaiu sõnul ei sobinud kapilt mõõ-
detud aastarõngaste read Eesti võrdluskronoloogiaga 
(5). See võib viidata asjaolule, et mõõtmisteks kasutatud 
lauad võivad olla võõramaist päritolu, mitte valmista-
tud Ruhnul kasvanud puidust. Tulemus näib kinnita-
vat ka ruhnlaste arvamust, et esemeid valmistati kätte-
saadavast, täpsemalt öeldes merest saadud materjalist.  
Eriti kehtis see just kappide kohta, mida ruhnlaste sõnul 
valmistati n-ö kalakasti-laudadest. Need olid laiad, aga 
väga õhukesed lauad, mille valmistamiseks enne elektri 
tulekut puudusid saarel tööriistad (6).

Ristlõiked värvikihtidest
Värvikihist ristlõigete tegemise eesmärgiks oli välja selgi-
tada, kas värvikihte on hiljem üle värvitud või on säilinud 
esialgne viimistlus, samuti on sel teel võimalik saada esi-
algsed andmed pigmentide identifitseerimiseks. Käeole-
val juhul oli detailidelt proovide saamine võrdlemisi liht-

Ill 7. Tugevalt 
kahjustatud 
ažuursed lõiked 
kapi servadel.

Ill 5. Kapi karniisi lõike purunenud ja suues osas eraldunud osad.

Ill 6. Kapi alumine osa enne restaureerimist.

Ill 8. Tugevalt määrdunud kapi pinnad.

http://www.kanut.ee/renovatum2012/b_Lisa_Bachman_Tabel1_Renovatum2012.pdf
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ne, sest paljud lõiked olid purunenud. 
Proove oli võimalik võtta kogu kapi 
ulatuses (skeem 1), värvikillud olid 
murdumiskohtadest kergesti pude-
nevad. Ristlõiked viimistlusest tehti 
Tartu Ülikooli doktori Signe Vahuri 
juhendamisel Ennistuskojas Kanut, 
kus värvide struktuuri kihtkihiliseks 
analüüsiks valmistati mikrolihvid  
(tabel 2).
Mikroskoopiline analüüs andis või-
maluse vaadelda värvikihi paksust, 
võimalikku ülevärvimist ja määrata 
osakeste suurusi. Mikroskoopilistelt 
ülesvõtetelt on selgesti näha värvi-
kihid, selle põhjal võib väita, et vär-
vikihte ei ole hilisemalt üle kaetud. 
Ülesvõtetelt on ka näha, et mõned 
värvikihid on väga väikese pigmendisisaldusega, mistõttu 
on pigmenditerad ristlõikel selgemini eristatavad, samuti 
on näha pigmentide osalist segunemist. 

Infrapunaspektroskoopia 
Mõõtmised tehti sinise värviproovile ATR-FT-IR-i 
spektroskoopilise meetodiga. Analüüsitav sinine värvi-
proov võeti karniisi lõikelt. Analüüsi põhjal on siniseks 
pigmendiks ultramariin ja täiteaineks vähesel määral krii-
ti, sideaineks õli või õli-tempera (7) (joonis 1).

Restaureerimisprotsess

Puhastamine
Kapi puhastamise eesmärk oli stabiliseerida pindade vii-
mistlus ja eemaldada vaid pinnale kinnitunud mustus, mis 
on tavaliselt lagunemisprotsessi potentsiaalne allikas (8). 
Esmalt tuli kapp puhastada mehhaaniliselt võõrkehadest 
(näriliste väljaheited, lahtine mustus ja tolm). Et kuivpu-
hastus ei olnud tulemuslik, kuna lõigete vahelt oli mustu-
se eemaldamine raskendatud, tuli järgmiseks lahustuvus-
testide abil leida sobivaim märgpuhastusmeetod.  
Lahustuvustestid tehti eri klassist lahustitega, testiti süs-
temaatiliselt kogu pinda. Parimaks puhastuslahuseks 
osutus destilleeritud vee ja detergendi segu (roheline 
seep). See lahus oli viimistluse suhtes kõige neutraalsem 
ja võimaldas mõnel pinnal vähese kompressi kasutamist; 
naturaalsetel puidupindadel tuli vältida liigset pinna mär-
gumist. Olulist tähelepanu pöörati kapi keskosas oleva-
tele sinise värvitooniga liistudele. Nendele kantud vär-

vis oli kas sideaine hulk väike, viimistluse osad erineva 
kahjustusega (nt valguse mõju) või pigmendid sideainega 
erinevalt reageerinud (9), sest värv eraldus pindadelt väga 
kergelt. Seepärast puhastati kirjeldatud liistud viimistlus-
kahjustuste vältimiseks ettevaatlikult vatitikkude abil.
 
Parandused
Visuaalse terviku saavutamiseks oli vaja ennistada kapi 
ehisdetailid. Selleks kasutati varasematest restaureerimis-
töödest üle jäänud vana puitmaterjali. Detailid liimiti na-
haliimiga. Detailide lõikamisel oli põhimõtteks kasutada 
võimalikult vähe tänapäevaseid puidutöötlemismasinaid, 
erandlikult valmistati puuduvad liistud elektrisaega. Lõi-
ked tehti vineerisae ja noaga. Vajalike profiilide järelete-
gemiseks kasutati käsihöövlit, mille lõiketera profiil sar-
nanes olemasolevate liistude profiiliga (ill 10–11). 
Klaasidga ukse puuduvat n-ö katedraaliklaasi ei olnud 
võimalik samasugusega asendada. Alternatiivina sulata-
ti 2 mm paksust klaasi klaasisulatusahjus 717 ºC juures 
7 minutit, seejärel jahutati ahi toatemperatuurini, sulanud 
klaas lõigati mõõtu ning paigaldati linaõlikitiga.
Mädanikukahjustused fikseeriti ja immutati 15% süntee-
tilise immutusaine Paraloid B-72 lahusega.

Ill 9. Kapi laiad tagaseina lauad võimaldasid mõõta 
puidu ristlõikeid enam kui seitsmekümne aastarõnga 
reaga.

Ill 10. Parandatud ažuursed kapi servade lõiked.

Ill 11. Parandatud karniisi ja esiserva lõige.

http://www.kanut.ee/renovatum2012/c_Lisa_Bachman_Skeem1_Renovatum2012.pdf
http://www.kanut.ee/renovatum2012/d_Lisa_Bachman_Tabel2_Renovatum2012.pdf
http://www.kanut.ee/renovatum2012/e_Lisa_Bachman_Joonis1_Renovatum2012.pdf
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Viimistlus
Kapi viimistlemiseks oli valida kaks võimalust – kas mar-
keerida ornamendiparandused neutraalse värvitooniga ja 
jätta need selgelt eristuvaks või leida selged vastused vär-
vi koostisele ja parandused järele aimata esialgsetele või-
malikult sarnaste värvisegudega. Otsus tehti põhimõttel 
– kui on võimalik ära määrata algupärase viimistluse si-
deaine ja pigmendid,
siis tuleb parandused viimistleda võimalikult originaalilä-
hedaselt. Oli vaja määrata viimistluse täpne koostis, sest 
värvi ja pigmentide omadused olid vananedes muutu-
nud, näiteks oli lõigetealusel pinnal selgesti nähtav valge 
värvi koltumine (ill 12). Kuna spektroskoopilise analüüsi 
tulemusena selgus, et värvi sideaineks on tõenäoliselt õli, 
siis kasutati kapi värviparanduste tegemiseks linaõli, mis 
segati kriidi ja sobiva pigmendiga.

Kokkuvõte

Diplomitöö eesmärk oli anda ülevaade Ruhnu saarest 
ja sealsest mööblist ning vaadelda Ruhnu mööbli eri-
pära. Uuringute alusel on mööbli olukord muuseumide 
ülevaate põhjal kesine, säilinud on alla saja eseme. See 
teadmine teeb Ruhnu saare mööbli eriti unikaalseks ning 
uurimist vajavaks mitte ainult Eesti ja Rootsi, vaid kogu 
maailma jaoks.
Siinses artiklis kirjeldatud restaureerimistööde järel on 
Ruhnu aidakappi võimalik eksponeerida ja sihipäraselt 
kasutada (ill 13). Ruhnu  aidakapp asub praegu Eesti 
Rahva Muuseumi kogus. Artikli aluseks oleva diplomtöö 
kirjalik osa on täismahus kättesaadav Tartu Kõrgema 
Kunstikooli raamatukogus.

Ill 12. Lõigete eemaldamisel oli selgesti eristatav valge värvi koltumine. Ill 13. Restaureeritud Ruhnu Steffens talu aidakapp.
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SUMMARY

The restoration of a polychromatic cupboard from Ruhnu
Kristjan Bachman

The article is based on a diploma work made at Tartu Art College in 2009. The aim of  the work was to present a survey 
of  the Ruhnu Island and the local furniture, observing its peculiarities and making a record of  what has survived. The 
survey made at the museums proved that the situation is nothing to brag about – the survived items were fewer than 
a hundred. This shows that the island furniture is unique indeed and the need to study it is urgent, important not only 
to Estonia and Sweden, but even for the whole world.
The article is mainly based on the practical work completed in the process of  restoration and the preceding research 
– dendrochronological dating, making crosscuts of  the completed work, finding suitable cleaning method and deter-
mining the contents of  the paint based on the ATR-FT-IR spectroscopic method.
The construction of  the cupboard was fixed and its ornaments restored, preserving the initial touch-up with the excep-
tion of  the cut repairs that were repainted. The result makes it possible to display the restored item or make a function-
al use of  it (see fig 13). The storeroom cupboard from Ruhnu is in the collection of  the Estonian National Museum.
The diploma paper used for the article is available at the Tartu Art College library.

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/630/5/vahur.pdf
http://www.kanut.ee/kkoda/dokumendid/paber_arhiiv/loengud/Kkeemia_paber/teema6_lahuste_omadused_valmistamine.pdf
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Eesti Kunstimuuseumi fondis numbriga N112 (3811) tä-
histatud vapp-epitaaf  pärineb 17. sajandi lõpukümnen-
ditest. Arvatavalt Christian Ackermanni töökojas niker-
datud epitaaf  paiknes algselt Kullamaa Püha Johannese 
kirikus Läänemaal. 
Epitaafi tekst ei ole säilinud, tekstikartušil seisab vaid 
„von Berg“. Vapikilbi must luigetiib kuldsel väljal kolme 
hõbedase tähe vahel (2 : 1) (1) viitab, et vapp-epitaaf  on 
valmistatud jäädvustamaks Berg a. d. H. Kattentack’i pe-
rekonna liikme mälestust (ill 1). Bergi suguvõsa sellele lii-
nile kuulus Kullamaa kihelkonnas asunud Päri rüütlimõis 
(Kattentack in Kirchspiel Goldenbeck) 1680. aastaist kuni 
1725. aastani, mil Otto Reinhold von Bergi tütar Sophie 
Charlotte abiellus Jürgen Johann von Maydelliga (2).
Koos mitmete teiste vapp-epitaafidega olid Kullamaa ki-
rikust pärit Bergide suguvõsa vapid aastatel 1922–1923 
eksponeeritud Kadrioru lossi vestibüülis (3). Epitaafi 
jõudmine Tallinna Muuseumi Ühingu valdusesse ja va-
hepealne käekäik pole täpsemalt teada, sest Eesti Kunsti-
muuseumi arhiiv hävis 1944. aasta märtsipommitamises. 
Uuesti on epitaaf  arvele võetud Eesti Riiklikus Kunsti-
muuseumis 1949. aasta 6. detsembril.
Konserveerimisosakonda jõudis aastakümneid eri fon-
diruumides hoitud vapp-epitaaf  2010. aasta sügisel, 
eesmärgiga see korrastada ja edaspidi eksponeerida Ni-
guliste muuseumis. Töösse kaasati Eesti Kunstiakadee-
mia muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna tudengid 
Kaisa-Piia Pedajas, Grete Ots ja Monika Pucko.

Vapp-epitaafi kirjeldus

Rikkaliku nikerdusega vapp-epitaaf  koosneb traditsioo-
niliselt vapikilbist, epitaafitahvlist ja kilbi kohal paikne-
vast ehitud kiivrist. Vapimantli moodustab ažuurne tai-
memotiivistik, lisaks akantuslehestikule erinevad õied, 
väänlad, puuviljavanikud ja maskaroonid. Dekooris puu-
duvad tolle perioodi vapp-epitaafide kartušše tavapära-
selt flankeerivad trofeekimbud. Analoogse lahendusega 
epitaafe on tihtipeale valmistatud poisieas hukkunud 
aadlikele (nt Carol Friedrich von Fersen (1680–1693), 
Wolter Stackelberg (1679–1692) Tallinna Toomkirikus). 
Kiivriehiseks olnud tiivad – parempoolne kuldne, vasak 

Polükroomne von Bergi vapp-  
epitaaf Eesti Kunstimuuseumi  
kogust
Hedi Kard 
Eesti Kunstimuuseum
Weizenbergi 34/ Valge 1
10127 Tallinn
heidi.kard@ekm.ee

Kaisa-Piia Pedajas
Eesti Kunstimuuseum
Weizenbergi 34/ Valge 1
10127 Tallinn 
kaisa.piia@gmail.com

Ill 1. Berg a.d.H. Kattentacki vapikilp Eesti Ajalooarhiivis,
http://www.eha.ee/vapid/index.php

mailto:heidi.kard%40ekm.ee?subject=
mailto:kaisa.piia%40gmail.com?subject=
http://www.eha.ee/vapid/index.php
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must – ja hõbedane täht nende vahel on tänaseks kadu-
ma läinud.
Värvilahendus lähtub vapikilbi värvidest – akantuskerad 
on kaetud vaheldumisi musta ja kuldse tooniga, sisekül-
jed punase ja sinisega, lisanduvad muu taimemotiivistiku 
looduslikud värvitoonid. Tagakülg on kaetud musta vär-
viga. Vapp-epitaafi kõrgus on 143,5 cm, laius 140 cm ja 
nikerduse suurim sügavus 25 cm. Vapikilbi mõõdud on 
53 x 42 cm.

Konstruktsioon

Vapp-epitaafi põhiosa moodustub viiest eri laiuses ho-
risontaalse asetusega lauast. Konstruktsiooni hoiavad 
tagaküljelt naelliitega koos kolm ülaosas ühendatud ver-
tikaalset puidust latti, mille küljes on säilinud sepistatud 
riputusaasad. Kiiver, akantuskerad ja ka vapikilbi kujun-
did on nikerdatud eraldi ja kinnitatud alusele tüüblite ja 
loomse liimi abil. Taustalauad on lõigatud okaspuust, 
pealmised detailid pärnast. 

Seisund enne konserveerimist

Vapp-epitaafi on ka varem eri aegadel korrastatud.
Esmalt on epitaaf  kindlaks tegemata ajal kogu ulatuses 
kaetud sekundaarse õlivärvikihiga. Ülevärvimisel on üld-
joontes järgitud algset värvilahendust. Algsed lüsterpin-
nad on kaetud sekundaarse metallikihi ja õhukese laseeri-
va värvikihiga. Keemiliste uuringute tulemused näitavad, 

et kullatud pinnad on kaetud pronksvärviga, hõbeda 
peale on asetatud tinaleht. Ka sekundaarse lüstri puhul 
on kasutatud tinalehte (ill 2). Musta värvina on tegemist 
bituumenlakiga, mis sisaldab ka raudoksiidi. Punane värv 
akantustel on raudooker, taimevääte katab roheline glau-
koniit. Sellest ajast pärineb ka kiri „von Berg“ kartušil. 
Kasutatud pigmendid ja materjalid ei anna alust kindlalt 
väita, millal ülevärvimine aset võis leida.
Järgmine ja põhjalikum restaureerimine on ette võetud 
1980. aastatel. Dokumentatsioon tookordse restaureeri-
mistegevuse kohta on napp, koosnedes põhiosas foto-
dest. Ennistuskoja Kanut arhiivis (4) leidub dateerimata 
aruanne von Bergi vapi restaureerimise kohta,  mis sisal-
dab kuut mustvalget fotot restaureerimise käigust (ill 3) 
ja rekonstruktsiooniprojekti, ent puudub pikem kirjeldus 
tehtud töödest. Fotoallkirjadest ilmneb, et objekt puhas-
tati tolmust, irduvad pigmendid kinnitati 4% BA2ЭГA-ga 
(5) ning värvipinnad puhastati „moлoчкo“ (6) abil. Üht-
lasi paistab, et ka lahtisi detaile on tagasi kinnitatud. Puu-
dub tööde lõpetamise järgne foto, s.t juba konserveeritud 
objektist. Olemasolevatel fotodel ei kajastu toneeringud 
ja sondaažid, mis on jälgitavad erinevatel detailidel kogu 
epitaafi ulatuses. Samad fotod Eesti Kunstimuuseumi ar-
hiivis kannavad aastaarvu 1980. Mingil põhjusel on kon-

Ill 2. Ristlõige viinamarjakobaralt epitaafi vasakul küljel: 
1– liimikiht, 2 – kullaleht, 3 – värvikiht, 4 – tinaleht, 5 – sekundaarne 
punane värvikiht.

Ill 3. Detail puhastamise käigus.

Ill 4. Bergi vapp-epitaaf  1980.aastal enne restaureerimist.

serveerimistööd jäänud tookord lõpetamata (ill 4).
Konserveerima asudes oli epitaafi konstruktsioon tervi-
kuna ebastabiilne. Tagumistest tugilaudadest keskmine 
oli oma funktsiooni kaotanud, püsides vaid tänu ülemi-
sele põikkinnitusele. Ka külgmiste tugilaudade alumised, 
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tüüblitega kinnitused olid lahti 
kuivanud. Turvisekiiver asus ob-
jekti põhiosast eraldi, kiivriehi-
seks olnud luigetiivad on paraku 
kadunud, murdunud on aadli-
krooni sakid ja visiiri keskosa, 
kiivrit läbib sügav kuivamislõhe.
Suurematest detailidest on lisaks 
kiivriehisele puudu ka kiivrikatte 
moodustanud akantuslehed mõ-
lemal pool, samuti turvisekiivri 
õlad ning epitaafitahvli allservas 
paiknenud kompositsioon. 
Kahjustused on ulatuslikumad epitaafi vasakul küljel. 
Akantuskerad on mitmest kohast murdunud, samuti 
esineb murdumiskahjustusi muu taimornamendi osas. 
Väiksemaid kadusid on kogu epitaafi ulatuses, osa mur-
depindadest on kaetud sekundaarse värvikihiga.
Märgatavad on kuivamisest tingitud praod taustalauda-
de vahel. Kohati on laudade vahele täiteainena pandud 
pappi, mis esiküljel on toonitud tumesiniseks, tõenäoli-
selt akvarelliga. Samuti on toonitud enamik väiksematest 
murdepindadest.
Epitaafi pind oli kaetud tolmuga, eriti horisontaalsetel 
pindadel, kuhu oli kogunenud ka hulgaliselt kinnistunud 
mustust (ill 5).
Tulenevalt tehnoloogiast oli polükroomia suhteliselt sta-
biilses seisus. Tegemist on nimelt seda tüüpi epitaafiga, 
millel maaling on kantud otse liimistatud puidule, eran-
diks hõbetatud pinnad ja akntuskerade põhjad, mis erine-
valt ülejäänud epitaafist olid enne värvimist osaliselt kae-
tud õhukese kriidikrundiga. Ulatuslikumaid värviirdumisi 
esines epitaafi vasakul küljel akantuskerade sisekülgedel 
ja põhjadel. Värvikiht oli õhuke ja äärmiselt rabe (ill 6). 
Väiksemaid irdeid võis täheldada ka teistel pindadel.

Konserveerimine

Esmajärjekorras tehti epitaafile kuivpuhastus pehme 
pintsliga. Kinnistunud mustuse eemaldamisel osutus 
kõige tõhusamaks triammooniumtsitraadi 5% vesilahus. 
Puhastamisega samaaegselt tuli ka värvikihti kinnitada.
Konserveerimisvahendiks valiti Medium für Konsolidi-
erung lähtuvalt varasematest konserveerimismeetmetest 
ning nimetatud aine madalast viskoossusest, mis või-
maldas kinnitamist ka väiksemate värvipragude ja irrete 
korral. Konserveeritava pinna immutamine etanooliga 
soodustas liimi voolavust veelgi. 

Ill 5. Üldvaade 2010. aastal enne konserveerimist.

Ill 6a. Vasakpoolse akantuse sisekülg enne konserveerimist.

Ill 6b. Vasakpoolse akantuse sisekülg pärast konserveerimist.

Ill 7. Vasakpoolse akantuseväänla 
detailid enne konserveerimist.
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Punase ja sinise akvarelliga tehtud retušše eemaldati vär-
vikadudelt ja murdepindadelt niipalju kui võimalik.
Muuseumi fondist õnnestus lahtiste, identifitseerimata 
detailide hulgast leida lisaks kaheksa vasakpoolse akan-
tusväänla tükki (ill 7), mis aga pikaaegse põhikehandist 
eraldatuse kestel olid erinevalt kuivanud, nii et nende 
kinnitamine aluse ja olemasolevate kinnitustega kohakuti 
enam võimalik ei olnud. Samuti oli osa detaile seisnud 
suhteliselt niiskemas keskkonnas ning vajasid tugevda-
mist. Selleks immutati neid tagaküljelt Paraloid B72-ga 
lahustatuna etüülatsetaadis.
Turvisekiiver ja suuremad lahtised detailid fikseeriti puit-
tüüblite ja kondiliimiga; pinnad, mis olid varem ilmselt 
sünteetilise liimiga kinnitatud, ning pisemad detailid 
Henkeli Woodworking Glue ja Wood Express’i liimiga. 
Vasakpoolse akantuskera aitas kildudest taas tervikuks 
ühendada Eesti Kunstimuuseumi näitusemeister-puu-
sepp Mihkel Lember.
Pärast konstruktsioonitöid kaeti vapp-epitaaf  dammar-
lakiga ning silmatorkavamad sondaažid  retušeeriti neut-
raaltoonides (ill 8).

Kokkuvõtteks

Rikkaliku nikerdusega 17. sajandi lõpust pärinev Bergi 
perekonna liikme vapp-epitaaf, mis aastakümneid suh-
teliselt kesises seisukorras olles fondiruumides oma aega 
ootas, konserveeriti  Eesti Kunstimuuseumi restaureeri-
misosakonnas aastatel 2010–2011. Epitaafi pind puhas-
tati, maalingukihid konserveeriti ning konstruktsiooni 
tugevdati. Eraldi asetsenud detailid kinnitati taas oma 
algsele asukohale. Võimalikult minimaalse sekkumisega 
püüti taastada objekti terviklikku väljanägemist. Edaspidi 
saab von Bergi epitaafi näha Niguliste muuseumi lõuna-
seinal.

Ill 8. Vapp-epitaafi üldvaade pärast konserveerimist.
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Materjalide nimekiri
Triammooniumtsitraat
OÜ Kemasol 
Männiku tee 104 
11216 Tallinn
tel 658 5221

Medium für Konsolidierung
Lascaux Colours & Restauro
Barbara Diethelm AG
Zürichstrasse 42
CH-8306 Brüttisellen
info@lascaux.ch

Paraloid B72

Lascaux Colours & Restauro 

Moment Wood Express
Henkel Balti OÜ
Riia 132 
51014 Tartu

Dammarlakk

SUMMARY

Polychrome epitaph coat of arms from the collection of the Estonian Art Museum
Hedi Kard, Kaisa-Piia Pedajas
 
The richly decorated epitaph coat of  arms from the late 17th century made for a member of  the Bergs family had 
been waiting for its time in the storeroom for decades. It was in a rather poor condition before being restored at the 
restoration department of  the Estonian Art Museum in 2010-2011. The surface of  the epitaph was cleaned, the layers 
of  painting were conserved and the construction reinforced. Detached details were fixed in their initial positions. The 
conservators, striving for achieving the initial and integral appearance, kept their intervention at minimum. Von Berg’s 
epitaph coat of  arms will be displayed on the southern wall of  St Nicholas Church Museum.

mailto:info%40lascaux.ch?subject=
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Kristuse higiräti reprodukt-
sioon
 
Ruth Paas 
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
ruth.paas@kanut.ee

Kristuse higiräti reproduktsioon

Kristuse higiräti reproduktsioon kuulub Eesti Ajaloo-
muuseumi kogusse (ill 1). Teadaolevalt pärineb ese 1842. 
aastal loodud baltisaksa teadusliku seltsi – Eestimaa Kir-
janduse Ühingu (Estländische Literärische Gesellschaft) kol-
lektsioonist. 
Rätik on valmistatud heledast hea läbipaistvusega täis-
siidkangast. Kangas on kootud labases koes, mis on va-
nim ja lihtsaim kangarakendus. 38 x 25 cm riidetüki kolm 
külge on lõikeservadega ja ülaosas on 0,6 cm laiune sini-
must-kollase triibustikuga ultusserv. Kangal on sügavtrü-
kitehnikas pilt, mis kujutab ülanurkadest rippuvat rätti. 
Sellel on noore, suletud silmadega ja habemega mehe – 
Kristuse näo kujutis. Pildi all on tekst: „Vera Effigie del 
Volto Santo.... N.Signore Yesu Christe Che si conservat e....  in 
Roma nella Sa...ca Basilica Vat...ana di S.Pie...“
Teksti all on punane vahapitser, mis viitab rätile kui täht-
sale dokumendile (ill 2–8). 

Seisund ja konserveerimine 

Hele siid on aja jooksul omandanud hallika varjundi ja 
muutunud rabedaks, kuid siidile omane läige on säili-
nud. Rätikut on neljaks kokku murtud, sellest on siidis 
tugevad murdejooned ja voldiservades suuremad või 
väiksemad rebendid. Õrn materjal on kohati tolmuks 
pudenenud, kangas esineb lõime- ja koeniitide katkemisi 
ja osalist materjalikadu. 
Suuremad kahjustused on räti alumises osas: parempool-
ses servas laiub 17 x 3,5 cm suurune auk, vasakus servas 
ebaühtlase kujuga tumehall plekk ning allservas on tükki-
deks murenenud vahapitseri jäänused (ill 6–8).

Sellises seisundis tekstiile tuleb käsitseda väga ettevaat-
likult, sest igasugune töötlus võib lõhkuda kangakoe 
peenteks kiududeks ja õhuliikumine lennutada lahtised 
kiud laiali. 

Töö käik 

Väga lagunenud tekstiilide toestamiseks võib kasutada eri-
nevaid töömeetodeid. Originaal asetatakse eelnevalt liimis-
tatud taustakangale, millega ta õrnalt nakkub. See meetod 
fikseerib tekstiili, kuid ei taga kanga pinna mehaanilist vas-
tupidavust. Teine võimalus on õmmelda säilitatav tekstiil 

Ill 1. Kristuse higirätt (The Veil of  Veronica) pärast konserveerimist. 
Eesti Ajaloomuuseum, Inv. nr A M 5578TE 42.

mailto:ruth.paas%40kanut.ee?subject=
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Ill 2. Heledast täissiidist riidetükk, millel on sügavtrükitehnikas kujutis, enne konserveerimist.
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kahe kangakihi vahele, kus pealmiseks kihiks on õhuke ja 
hea läbipaistvusega siidist loorkangas. Nii on habras origi-
naal kaitstud võimaliku mehaanilise kahjustuse eest ning 
tagatud on originaali hea vaadeldavus (1).
Kõnesolevat tekstiilpilti otsustati käsitleda kui graafilist 
lehte ja vormistada pärast siidi konserveerimist paspar-
tuuga raamistusse. Telliti lihtne puidust pildiraam, pas-
partuu- ja taustapapp ning UV-filtriga muuseumiklaas, 
et kaitsta tekstiili valguse kahjustava toime eest. Higirätt 
vormistati nõnda, et museaali oleks võimalik edaspidi 
eksponeerida seinale riputatuna.
Esmalt puhastati ese tolmuimejaga lahtisest tolmust. 
Edasine töötlus tehti vaakumpesulaual. Higirätt asetati 
abimaterjalil (hollytex) vaakumlauale ja vältimaks lahtis-
te osade kohalt nihkumist kaeti filterpaberiga. Tekstiili 
pesti destilleeritud veega. Rätt jäi tõmbelauale kuivama 
suurema niiskuse eemaldumiseni ja asetati seejärel Meli-
nex-kilele siidi sirutamiseks ning lõplikuks kuivatamiseks 
õhu käes. Selline töötlus vältis siidikiudude ärauhtumise 
pesuveega. Kilel kuivades niiske siid pingestus, sirgus, ei 
vajanud venitamist ning sai tagasi osa oma loomulikust 
elastsusest ja läikest. 
Rebendid ja augud rätis toestati ühe kihi hõreda naturaal-
sest siidist mustja crepeline-kangaga. Selle tulemusel moo-
dustus kahjustunud (materjali kaoga) kohale oforttrükiga 
sarnanev „ruudustik“, mis hajutas silmapettena rebendi-
te ja aukude kontuure. Räti vormistamiseks ümbrisraami 
polsterdati taustapapp sünteetilise vatiini kihiga ja kaeti 
eelnevalt läbi pestud ja sobivasse tooni värvitud täissiid-
kangaga. Rätt asetati polsterdatud papile, järgides origi-
naali ja taustatekstiili koesuundi. Seejärel kaeti rätt kogu 
ulatuses crepeline’iga, et kaitsta siidi võimaliku mehaanilise 
kahjustuse eest (ill 9–10). Vältimaks klaasi kokkupuudet 
rätiga, pandi klaasi ja originaaltekstiili vahele kitsas pas-
partuu ja vormistati ese raamistusse (ill 1).
Millist infot tekstiilpilt endas kannab, võib vaid oletada. 
Kas on tegemist tavapärase siidile trükitud taiesega või 
teatud tüüpi pühapildiga? Viimast oletust kinnitab Kris-
tuse näo kujutis rätil. Esemele lisab tähtsust pitser, sest 
igasugune dokumendi pitseerimine näitab selle autentsust 
– antud kontekstis võib see viidata konkreetsele algupä-
rasele objektile. Museaal – Kristuse higirätt – jääb praegu 
siiski varjama oma saladust: pole teada, kust ese pärineb, 
kellele on kuulunud, kes ja miks on selle valmistanud.  
Võimalik, et tegemist on Veronica räti reproduktsioo-
niga, mis anti palveränduritele kui tunnistus märkimaks 
nende käiku püha tekstiili juurde.

Meieni on säilinud kolm kristlaste hulgas olulise tähen-
dusega ja suurt mõjuvõimu omavat püha tekstiili: Torino 
surilina, Oviedo higirätt ja Veronica rätt (2). Neid kõiki 
ühendab Kristuse kujutis kangal ja nad on läbi aegade 
olnud tuhandete palverändurite sihtobjektiks (3). Teks-
tiile ümbritseb salapära ja nende päritolu ning vastavust 
legendidele on ikka ja jälle püütud tõestada või ümber 
lükata. 

Torino surilina, Oviedo higirätt ja Veronica rätt

Kolmest tekstiilist kõige rohkem on uuritud ja enim 
tähelepanu pälvinud nn Torino surilina (Turin Shroud; 
asub Itaalias), mis on kalasabamustris toimse sidusega 
linasest kangast linik (5,0 x 1,1 m). Tekstiilil on mehe 
eest- ja tagavaates kujutis, nagu oleks ta mähitud piki 
kangast kahe riidekihi vahele. Tekstiilil on palju tumedaid 
plekke ja kujutis pole ligidalt eristatav, kuid tuleb hästi 
esile 2,3 m kauguselt. Aegade jooksul on moodustatud 
hulk surilina uurivaid ühinguid, seltse ja instituute ning 
sel teemal on peetud hulgaliselt seminare ja konverentse. 
Ühelt poolt väidetakse, et see on kangas, millesse mähiti 
Kristus pärast ristilt mahavõtmist ja millele tekkis sele-
tamatutel põhjusel Kristuse kujutis. Teised väidavad, et 
see on keskaegne võltsing, mida kirikuringkonnad kasu-
tavad oma ideoloogia huvides (4, 5). Vaatamata paljudele 
kokkulangevustele, võib ajaloolisi tõendeid ja materjale 
mitmeti tõlgendada 
ning vääriti mõista; 
kumbki pool ei ole 
suutnud anda oma 
väidetele rahuldavaid 
ja ümberlükkama-
tuid tõendusmater-
jale. Suurim muu-
tus surilina päritolu 
küsimustes toimus 
1988. aastal, kui ra-
dioaktiivse süsiniku 
meetodil määrati su-
rilina valmistamise 
ajaks 13.–14. sajand.  
Kohe kaasnes ka hin-
nang, et tegemist on 
võltsinguga (6). 2003. 
aastal alustas Vatikani 
kutsel Torino surilina 
restaureerimist Šveitsi 

Ill 3. Higiräti tagakülg. Õhukesest hõredast 
kangast kumab läbi must trükivärv ja joonis näib 
peaaegu sama terav kui esiküljel.
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juhtiva tekstiilikonserveerimiskeskuse Abbegg-Stifftung 
Foundation’i staažikas tekstiilikonservaator Mechthild 
Flury-Lemberg, kellel tekkis aga töö käigus kahtlus datee-
ringu õigsuses (7, 8).8
Oviedo rätt, Oviedo näorätt või Oviedo higirätt (Suda-
rium Christi ehk Oviedo Cloth) on kalasabamustris riidetükk 
(86 x 53 cm), väga plekiline, sh uuringutes tuvastatud ve-
replekkidega. Rätt on jõudnud keerulisi teid pidi Hispaa-
niasse Oviedo San Salvadori katedraali. Legendi järgi oli 
see rätt mähitud ümber Kristuse pea pärast tema ristilt 
mahavõtmist ja enne hauakambrisse viimist (9).
Veronica räti (Veil of  Veronica, vera icona, Volto Santo, Suda-
rium), acheiropoietos’e ehk Püha Palge (10) allikaks on pärimus, 
et raskelt haige Edessa (jääb tänapäeval Türgi territooriu-
mile) kuningas Abgar saatis oma käskjala abipalvega Kris-
tuse juurde. Kristus, teades oma lähenevast taevaminemi-
sest, saatis kuningale vastuseks oma näopildiga rätiku (11). 
Rööbiti selle looga sündis Läänes rätiku legend vera icona.  
See jutustab Kristusest, kellele üks kaastundlik naine teel 
Kolgatale näo pühkimiseks rätiku ulatas. 
Räti tagasi saanud, märkas naine sellele jäänud Kristuse 
näo kujutist ja hiljem avastati rätil mitmeid haigusi ter-
vendav toime. Oletatavalt asub rätt praegu Kesk-Itaa-
lias, väikeses Manopello külakeses kaputsiinide kloostris. 
Püha tekstiili hoitakse klaasi all ja hõbedases raamistuses, 
mis on kaunistatud kulla ja kalliskividega (12).
Selle objekti puhul on huvipakkuvaks kangas, millest 
rätt on valmistatud. See on labases koes, väga hõre ja 
läbipaistev riie, millel kujutatud Kristuse nägu on üht-
viisi hästi nähtav nii esi- kui ka tagaküljelt. Mõisatuseks 
on kujutise olemus, sest uuringud ei ole tuvastanud kan-
gal värvi jälgi (13). Kanga materjali on kirjeldatud väga 
erinevate nimetustega: merevill, merelõng, näkineiu siid, 
merelamba kangas, egiptuse linane, kalavill; meresiid, 

byssus, sea silk, seagrass, Muschelseide. Vanades allikates esi-
neb termin byssus peamiselt väga peene ja kallihinnalise 
linase tekstiilmaterjali, harvem ka puuvillase või siidi 
kirjeldamisel (14). Materjali on leitud Egiptuse püramii-
dide üksikutest sarkofaagidest. Byssus-kangast esemeid 
säilitatakse erinevates antropoloogia- või loodusloomuu-
seumides, kuid mitte tekstiilikollektsioonides. Sellest ka 
segadus kangaste määramisel, sest materjali pole alati 
vaadeldud kui võimalikku tekstiilikiudu (15). Praeguseks 
on teada umbes viiskümmend eset, mille valmistamiseks 
on kasutatud byssus-kiudu, enamik neist silmkoelised. Va-
nimad, 4. sajandist pärinevad mütsikatked on leitud ar-
heoloogilistel väljakaevamistel Budapestist (naise matus, 
Aquincum) (16).
Byssus-kiudainet moodustab Vahemere kallastel elav me-
rekarp Pinna nobilis Linne. Mollusk, olles mere põhjas 
pidevas liikumises ja tõusulainete lükata-tõmmata, moo-
dustab enda kivide küljes kinnihoidmiseks „jala“ . Ta eri-
tab keratiini ja erinevaid proteiine sisaldavat ainet byssus’t. 
Karvasarnaseid peenikesi kiudusid, mille pikkus on kuni 
4 cm ja läbimõõt 0,013–0,055 mm, sisaldavad karbid ko-
gutakse ja kuivatatakse õhu käes. Kuivades muutub bys-
sus jäigaks ja sitkeks, võimaldades kiudu kraasida, niidiks 
kedrata ja sellest kangast kududa (ill 11–12). Visuaalselt 
on kangas sile, õhkkerge, kuldse läikega ja sarnaneb väga 
naturaalse siidiga. Mikroskoopiline uuring näitab aga kiu-
preparaatide erinevust: byssus’el on elliptiline, siidil ümar 
ristlõige (17, 18). 

Ill 4. Detail. Räti allosas olid tekstiilis rebendid ja suured augud. Ill 5. Detail. Punane vahapitser oli murenev ja osaliselt säilinud  
tükkidena.
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Ill 9. Detail. Pestud ja sirutatud rätt fikseeriti spetsiaalsele, siidiga kae-
tud ja eelnevalt polsterdatud pappalusele.

Ill 10. Rätt asetati pappalusele, järgides originaali ja taustatekstiili 
koesuundi. Seejärel kaeti rätt kogu ulatuses õhukese ja hea läbipaistvu-
sega loorkanga crepeline’iga.

Ill 11. Mollusk Pinna nobilis Linne võib kasvada kuni 1 meetri pikku-
seks. Ta eritab kiulaadset materjali – byssus’t. 
http://blog.joyuna.com/2011/02/byssus-sea-silk-before-seacell.html

Ill 12. Karvasarnaseid peenikesi kiudusid sisaldavad karbid kogutakse 
ja kuivatatakse õhu käes. Kuivades muutub byssus jäigaks ja sitkeks, 
võimaldades kiudu kraasida, niidiks kedrata ja sellest kangast kududa.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fine_sea_silk_threads.JPG

Ill 6. Detail. Siidkanga koekiri. Lauamikroskoop 
Miscope, suurendus 140x. 

Ill 7. Detail. Kanga triibuline ultusäär. Lauamikro-
skoop Miscope, suurendus 50–140x.

Ill 8. Detail. Oforttehnikas kujutise must trükivärv 
kangal. Lauamikroskoop Miscope, suurendus 140x.

http://blog.joyuna.com/2011/02/byssus-sea-silk-before-seacell.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fine_sea_silk_threads.JPG
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SUMMARY

Reproduction of Christ’s sweat-cloth
Ruth Paas

The cloth from the Estonian History Museum collection is made of  light transparent silk fabric. It bears an image 
in intaglio printing that depicts a kerchief  hanging from its two upper corners. On the kerchief  is a face of  a young 
bearded man with closed eyes – the face of  Christ. Beneath the picture is the text – Vera Effigie del Volto Santo… 
N.Signore Yesu Christe Che si conservat e… in Roma Nella Sa…ca Basilica Vat… ans di S.Pie… The light silk had 
turned greyish with time but retained the characteristic sheen of  silk. The fragile material was in danger of  shattering 
to dust so it could be washed and stretched only on the vacuum board. The tears and holes were supported with one-
layered thin, dark natural silk – crepeline. The latter gave the kerchief  a sort of  “chequered surface” (due to the losses 
of  the material) and produced and optical illusion of  fading tears and holes. For framing the kerchief  the cardboard 
used for backing was padded with synthetic sheet wadding that was covered with pure silk. The kerchief  was placed 
on the padded cardboard following the weft direction of  both, the original and the padding. After that the whole cloth 
was covered with crepeline. The passe-partout was added to prevent the object from touching the glass. 

What is the information we can gain from the picture? We might suppose that it is simply a silk print picture, but on 
the other hand, it might be a kind of  a sacred icon. The image of  Christ seems to prove the second possibility. The 
seal on the object adds to its importance – seals generally showed that the document was authentic and in the present 
context it might hint at a concrete original object.
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Silinderkübar – korstnapühki-
ja meistrimärk
 
 
Anna Zenkevitsh  
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
anna.zenkevitsh@kanut.ee 

Üks vana saksa mõistatus küsib: kes käsitöölistest on 
kõige uudishimulikum? (Wer unter den Handwerker ist der 
neugierigste?) Ja vastus on: korstnapühkija, sest ta mitte ai-
nult ei vaata aukudesse, vaid poeb ka ise sinna sisse (der 
Schornsteinfeger, denn er sicht nicht in die Locher, sondern kriecht 
sogar selbst hinein) (1). Päevinäinud silinderkübarat korras-
tama asudes võiks konservaator küsida: kas korstnapüh-
kija puges sinna koos peakattega ja miks härradele sobiv 
peakate oli nõgise tööga ametimehe riietusese? 
19. sajandil oli korstnapühkijate riietuseks presendist 
kuub ja laiad püksid. Hästi nähtavad olid kuuehõlmal 
kaks rida säravaid vasknööpe ja suure vaskpandlaga lai 
vöö. Jalatsiteks olid tugevad nahktallaga poolsaapad. Pea-
katteks pigimüts – kepsel, mida õpipoiss kandis pehme 
kaabu all. Sellil oli ümmargune kõvakübar, kuna meister 
kandis silindrit. Korstnapühkija peakattega on seotud nii 
mõnigi lustakas jutt ja juhtumine. Et tuul katusel kõva-
kübarat minema ei viiks, jäeti see tavaliselt majas kuhugi 
ruumi hoiule. Kõige sagedamini esikusse, kus aga köögi- 
ja toatüdrukud noore selli mütsi viguri pärast ära peitsid. 
Otsimisega nähti vaeva ja kadunud ese saadi kätte, kuid 
lepituseks ja pandi lunastamiseks tuli peretütrel vastu 
võtta kutse pühapäevasele jalutuskäigule. Nädalalõpul oli 
nõgiste riietega sellist saanud valge kõvakraega, jalutus-
keppi keerutav kombekas härrasmees, kes oma daamile 
uljalt käsivarre ulatas. Oli juhtumeid, kui sellestsamast 
mütsipeitmise loost kujunes õnnelik abielu (2). 
Igatahes on korstnapühkijaga kohtumine ka tänapäeval 
erutav ja kõik teavad, et ametimeest kohates tuleb tema 
mundrikuue läikivast nööbist kinni haarata ja midagi 
soovida. Soov täitub kindlasti, kui see vähegi mõistlik on.

Gildid, tsunftid ja korstnapühkijad 

13. sajandil tekkis Baltikumi sakslaste vallutatud alade-
le endiste kindlustatud linnuste asemele kolm suuremat 
linna: Riia, Reval ja Dorpat. Neis kaubanduskeskustena 
tuntud linnades koondusid kaupmehed omaette suurgil-
didesse. Samal ajal ja edaspidi järgnes vallutatud aladele 
arvukalt saksa käsitöölisi, kes tõusid varsti kohalike ela-
nike seas eelisseisundisse. Et Saksamaal olid käsitöölised 
juba organiseeritud erialade järgi tsunftidesse ja tsunftid 
omakorda käsitööliste gildidesse, siis olid uued asukad 
kursis tsunfti kuulumise eelistega. Kuigi Eesti linnade 
areng ei olnud mõeldav ilma kohalike eestlasteta, püüd-
sid sisserännanud saksa feodaalid, kaupmehed ja jõuka-
mad käsitöölised eestlasi kõigiti tagaplaanile suruda, jät-
tes neile kutsealad, mis vajasid suuremal määral kehalist 
jõudu või olid vähem tasuvad. Saksa tsunftimeistrid keel-
dusid järjekindlalt eestlasi tsunftiliikmeks võtmast ja nii 
olid tsunftid 18. sajandi lõpul saksa käsitööliste suletud 
organisatsioonid.
19. sajandi esimesel poolel kuulusid gildide koosseisu 

Ill 1. Mustast plüüsist silinderkübar enne konserveerimist.

mailto:anna.zenkevitsh%40kanut.ee?subject=
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iseseisvate tsunftidena ametialase jaotuse järgi pagarid, 
müürsepad, köösnerid, rätsepad kingsepad, lihunikud, 
tislerid, sadulsepad, sepad, raamatuköitjad, kullassepad, 
parukategijad, lukksepad, klaasijad, parkalid, treialid, 
pottsepad ja maalrid. Iseseisvate tsunftide juurde kuu-
lusid veel nn inkorporeeritud meistrid, sellid ja õpipoi-
sid – puusepad, kindategijad, plekksepad, toolitislerid, 
valgenahaparkalid, mööblitegijad, vöösepad, vasksepad, 
ratassepad, kokad, püttsepad, värvalid, kalevipügajad, 
kellassepad, nõelassepad, pronksivalajad, korvipunujad, 
muusikariistade valmistajad, arstiriistade valmistajad, 
aednikud, habemeajajad, köiepunujad, mehaanikud, see-
bikeetjad, kondiitrid, trükkalid ja korstnapühkijad. Need 
olid erialad, kus oli vähem kui viis meistrit, mis oli vajalik 
tsunfti loomiseks. 
19. sajandi kapitalistikud töösuhted koos tehnika, tööstu-
se ja siseturu lainemisega avaldasid linna käsitööndusele 
murrangulist mõju. Suurtööstuse konkurentsi mõjul olid 
mitmete kutsealade ametid nagu kellassepad, nöörsepad, 
pannalsepad, toolitegijad ja tinavalajad juba sajandi esi-
mesel poolel käsitööliste käest ära libisenud. Masinatest 
puutumata ametialadel oli aga tegevusruumi ja uutena li-
sandusid näiteks korstnapühkijate tsunfitid – 1892. aastal 
Tallinnas ja 1900. aastal Tartus (3).

Meistrid, sellid, õpipoisid

Meistri juurde ametit õppima võeti tavaliselt 14–15 aasta 
vanuseid poisse, kes pidid tõestama sünnitunnistusega, 
et nad pärinevad seaduslikust abielust, ausatest ja korra-
likest vanematest ning oskavad lugeda ja kirjutada. Enne 
kui õpipoisi kandidaat tõeliseks õpipoisiks kinnitati, pidi 
ta meistri juures läbi tegema 2–4-kuulise prooviaja töö-

alaga tutvumiseks. Prooviaeg andis meistrile võimaluse 
omakorda vaadata, kas noorukil on selleks tööks kal-
duvusi ja peaasi, kas ta on küllalt kuulekas. Asjaajamine 
tsunftis ja igapäevane suhtlemine toimus kuni 1914. aasta 
lõpuni saksa keeles. Peale töö ja keele õppimise, mida 
õpipoiss kuulis meistrilt ja sellidelt, tuli tal käia ka püha-
päevakoolis end täiendamas üldhariduslikes õppeainetes, 
kui algharidus oli lõpetamata. Kolme aasta jooksul pidi 
õpipoiss tutvuma kõigi kütteseadmete ehitusega ja nende 
hooldusega, omandades neid teadmisi meistri määratud 
selli juhendamisel. Selliks saamine eeldas lisaks erialaste-
le oskustele ka head saksakeelset suhtlus- ja kirjaoskust. 
Sellieksam sooritati kohapeal, kuid meistrieksam tehti 
Riias. Nii toimus see kuni korstnapühkijate iseseisvate 
tsunftide asutamiseni Eestis. 

Korstnapühkija silinderkübar 1890.–1900. aastatest

Kübar kuulub Eesti Siseturvalisuse Muuseumile ja on 
teadaolevalt ainus omataoline ese meie muuseumides. Si-
linderkübar oli üks korstnapühkija meistritunnuseid ja kõ-
nesolev ese on kuulunud August Napitsa isale, kes sai selle 
1890. aastal Riias pärast meistrieksami sooritamist (4). 
Peakate on valmistatud mustast siid-plüüskangast (ka-
rustuse kõrgus u 4 mm) ja mütsi kaunistab must ripslint. 
Plüüsi ja heledast siidist voodri vahel on õhuke papp, 
mis annab silindrile sobiva vormi. Mütsi higiriba on he-
lepruunist vasikanahast. Sisevoodril on tekstid ja märgid, 
mis osaliselt viitaksid nagu kohalikule valmistajale (Leo-
pold Hasse Reval), kuid märk „Mode de Paris“ ja papist 
kullatud initsiaalides peituv info jäävad esialgu tuvasta-
mata (ill 1–3).
Silinder oli tolmunud ja vormi kaotanud. Katte- ja si-

Ill 2. Firmamärk heledast siidist voodril. Kübar enne 
konserveerimist. 

Ill 3. Detail: tekstid ja initsiaalid  
sisevoodril. 

Ill 4. Silinder oli kaotanud esialgse vormi. 
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sevoodri tekstiilid olid rebenenud ja auklikud. Silinder-
kübar harutati lahti. Katte- ja voodrisiid puhastati ning 
rebendid ja augud toestati naturaalset siidi ja liimiriiet 
kasutades. Deformeerunud papp niisutati vormimiseks 
ja lagunenud papiosad tugevdati paranduspaberiga. De-
tailid ühendati ja taastati silindri vorm (5).
Sajand tagasi meistritiitli saanud korstnapühkija võis uh-
keldada silinderkübaraga kui meistrimärgiga, nende täna-
sed ametivennad saavad oskuste kinnituseks kutsetunnis-
tuse, aga soliidset silinderkübarat sellega kahjuks ei kaasne. 

Ill 5. Enne konserveerimist oli must plüüs kulunud ja auklik.

Ill 8. Korrastatud sisevooder ja nahast higiriba pärast konserveerimist.Ill 6.  Sisevooder oli rebenenud, mütsi nahast higiriba määrdunud ja 
jäik.

19. sajandist pärinev silinderkübar leidis väärilise koha 
Eesti Siseturvalisuse Muuseumi – Eesti Tuletõrjemuu-
seumi korraldatud näitusel „Mees kuldse nööbiga“. Näi-
tuse eesmärgiks oli tutvustada korstnapühkija elukutset, 
mis on üle kolmesaja aasta vana ja pole oma tähtsust kao-
tanud ka tänapäeval (6).

Ill 7. Pärast konserveerimist. Rebendid ja augud on toestatud mustaks 
toonitud naturaalse siidiga, kombineerides niidi-nõela- ja liimimeetodit. 
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SUMMARY

Top hat – the master’s badge of a chimneysweep
Anna Zenkevitsh

The top hat dated to 1890-1900 belongs to the Estonian Firefighting Museum (Estonian Internal Security Museum) 
and is known as the only one of  its kind in all Estonian museums. A top hat was one of  the attributes of  a master 
chimneysweep and the present specimen was the property of  August Napits’s father who got it after having passed 
his master’s exam in Riga in 1890.

The headgear was made of  black silk-shag fabric. The lining bears the text and some signs that might hint at a local 
hatter (Leopold Hasse Reval) but the sign Mode de Paris and the information on gilded cardboard initials have not yet 
been ascertained.

The hat was un-stitched, the lining and covering material were cleaned, the holes mended. The cardboard that had 
become deformed was also tided up and the details then put together again, giving the top hat back its initial shape. 



132

Aaspõime tehnika H. H. von  
Tiesenhauseni 1669. aasta 
pärgamentürikul
 
 
Tulvi-Hanneli Turo  
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
tulvi.turo@kanut.ee

Aastal 2010 käivitus Ennistuskojas Kanut projekt „Ees-
ti vanima dokumentaalse kultuuripärandi digiteerimine 
ja online-juurdepääsu loomine”, mille eesmärgiks oli di-
giteerida umbes 4200 pärgamentürikut kolmest asutu-
sest – Eesti Ajaloomuuseumist, Tallinna Linnaarhiivist 
ja Rahvusarhiivist. Konservaatorite ülesandeks oli kor-
rastamist vajavate ürikute ette valmistamine digiteerimi-
seks – puhastamine ja sirutamine, vajadusel minimaalne 
konserveerimine. 
Üks Rakvere mõisa ja tuntud baltisakslase Hans Heinrich 
von Tiesenhauseniga seonduv ürik erines teistest, sest sel-
le pitserite põimitud paelad olid põimitud seni tundmatus 
tehnikas: paelte otsad lõppesid aasadega. Sellest ürikust 
sai alguse siinse artikli autori huvi aaspõime tehnika vas-
tu, mis on seni erialakirjanduses uurimata ja kirjeldamata. 

Rakvere mõisa müügileping 1669. aastast

Eesti Ajaloomuuseumi pärgamendikollektsiooni (AM 
115.1.165) kuuluv ürik kinnitab Rakvere mõisa ja asula 
müügilepingut Elisabeth Adriana van Brederode ja Hans 
Heinrich von Tiesenhauseni vahel 1669. aastal. Pärast 
Liivi sõda, kui Rakvere linnus oli purustatud ja tollasest 
asulastki suurt midagi alles polnud, läänistas Rootsi ku-
ningas Gustav II Adolf  valduse Hollandi päritolu Brede-
rode aadliperekonnale. 25. mail 1669 müüs Elisabeth Ad-
riane van Brederode (1598–1677) oma Rakvere valdused 
– mõisa koos küla ja linnaga – Eestimaa aadlikule, saks-
lasest kindralmajor Hans Heinrich von Tiesenhausenile 
(1628–1710), kellel oli oluline osa 17. sajandi viimastel 

aastakümnetel alanud Rakvere välisilme muutmisel (1). 
Valdused maksid uuele ostjale 30 000 taalrit. 
Suureformaadilisel (730 x 425 mm) ürikul on kolm puna-
sest vahast ja puidust kapslitega pitserit, mis kinnituvad 
pärgamendi alumisele tagasipööratud servale roosast sii-
dist ja hõbedasest metallniidist põimitud paeltega.

Ill 1. Rakvere mõisa müügileping 1669. aastast. Foto: Tulvi Turo

Ill 2. Pael moodustub viiest aasast. Kolm aasa on roosadest niitidest, igas aasas 
10–12 niiti; 2 aasa hõbedastest niitidest, ühes aasas 2 hõbedast niiti. 
Foto: Tulvi Turo

mailto:tulvi.turo%40kanut.ee?subject=
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Järgnevalt iseloomustan lühidalt enamlevinud põimeteh-
nikaid, annan ülevaate aaspõime tehnika ajaloost ning 
esitan praktilise juhise aaspõime tehnikas paela valmis-
tamiseks

Erinevad põimed. Terminid ja tehnikad

Palmitsemine, põimimine ja punumine on mõisted, 
mis tähistavad väga vana tehnikat, mida on kasutatud tu-
gevuse ja paindlikkuse, aga samuti ilu tõttu. Palmikuid 
valmistatakse erinevatest lõngadest, niitidest või paeltest. 
Terminoloogiliselt võib mõistete sisu kattuda ja erineva-
tes raamatutes on ühte ja sama meetodit nimetatud eri 
nimedega.
Palmikud-põimingud moodustuvad elementidest-haru-
dest või aasadest. 
Aas on painduvast materjalist (lõng, nöör, pael) moo-
dustatud ring, mis moodustub kahe otsa kokkutoomisel 
Element (haru) moodustub ühest või mitmest paindu-
vast põimimismaterjali (lõng, köis, nöör, pael) kimbust. 
Põimimiseks võib kasutada kahte või enamat elementi-
haru. Üks element võib moodustuda erinevatest ühe-
kordsetest, kordistatud või korrutatud lõngadest. Ühe-
kordne lõng koosneb ühest lõngast. Kordistatud lõng 
koosneb kahest või enamast korrutamata lõngast. Kor-
rutatud lõng saadakse kahe või enama lõnga kokkukee-
rutamise teel. Lõngade korrutamisel saadakse jämedam, 
tugevam ja ühtlasem lõng. Kui korrutamise keere on 
suunatud vasakule (vastupäeva), on tulemuseks Z-keer-
mega lõng. Kui keere on suunatud paremale (päripäeva), 
tekib S-keermega lõng. 
Põimed moodustuvad tavaliselt ühest lõngasüsteemist – 
lõimest, st lõngad põimuvad piki lõime. Näiteks aaspõi-
me on pikilõime tehnika.

Erinevate põimetehnikate üldiseloomustus

A. Palmitsemine/põimimine on elementide kokku-
põimimine, mis on üks vanemaid tekstiilitehnikaid. Ka-
sutatakse kolme või enamat elementi, et põimida lame 
või kolmedimensiooniline palmik/põimepael. Põimed 
moodustuvad peamiselt ühest lõngasüsteemist – lõi-
mest. Põimed on kitsad põimitud paelad, milles lõimed 
põimuvad pikisuunaliselt. On ka kahest lõngasüsteemist 
valmistatud paelasid.
Ilma töövahenditeta palmitsemist nimetatakse vaba ot-
saga palmitsemiseks, plettimiseks (lihtsa korduva mustri 

järgi punumine) või kroonpalmiku punumiseks.
Kolme elemendiga palmik, ka kolmeharuline palmik on kõi-
ge tavalisem. Seda palmikut nimetatakse ka inglise palmi-
kuks, korrapäraseks palmikuks, lamepalmikuks, seasaba-
palmikuks ja lihtsaks palmikuks. Eestis on kolmeharulisi 
palmikuid punutud sõbade ja suurrättide narmastesse. 
Nõnda on viimistletud ka kirivööde ja teiste vööde-pae-
lade otsi.
Nelja elemendiga sile palmik on palmik, millel on kolm harja 
ja välimised harjad kalduvad ühes suunas.
Nelja elemendiga ümar palmik moodustab kolmemõõtmeli-
se, nelja küljega palmiku. Seda nimetatakse nelinurkseks, 
kroonpalmikuks või pletiks. Eestis on nimetatud seda ka 
ponimuseks ja kasutusel on see olnud Kihnus vardakoti 
paelana, kördiaugu kinnisena ning säärepaelte ja vööde 
otsade põimimiseks.
Nelja elemendiga kettühendusega palmik loob kettühenduse 
mulje.
Viie elemendiga kaheharjaline palmik on palmik, mis on eda-
siarendus kolme elemendiga palmikust, kus välimine ele-
ment on viidud üle kahe elemendi keskele. Seda palmikut 
nimetatakse vene palmikuks või sutašiks.
Viie elemendiga neljaharjaline palmik on palmik, kus välimist 
elementi viiakse keskele üle kõrvalasetseva elemendi ja 
järgmise elemendi alt. Seda tuntakse kui prantsuse palmi-
kut ja viiest lõngast punutud lamedat palmikut.
Kuue elemendiga palmik on palmik, kus välimist lõnga 
viiakse keskele sisemiseks lõngaks. Paarisarvu lõngadega 
punumist on kasutatud sõbade ja suurrättide narmaste 
korrastamiseks.
Kuue elemendiga südametega palmikut on Kihnus põimitud 
vööotstesse, Muhus kasutatud põllepaelana, seda on tar-
vitatud ka sukapaelana ja kördiaugu sidumiseks.

B. Sõlmimine on tehnika, mille puhul moodustatakse 
elementidest sõlmi ja aasu. Seejärel pistetakse otsad nen-
dest aasadest läbi ja elemendid tõmmatakse pingule. 
Ülekäeaasad võivad olla ühel elemendil ning ümber sü-
damikelemendi.
Haakuvad aasad moodustatakse kahest elemendist, põi-
mides ühe elemendi üle teise ja moodustades vaheldumi-
si ülekäe- ja altkäeaasasid.
Haakuvad sõlmed – see kuulub makramee või ruutsõlmi-
mise kategooriasse. Spiraalne struktuur saadakse, põimi-
des mitu ühesugust haakuvat sõlme ümber südamikele-
mendi. Neid sõlmi nimetatakse advokaadisõlmeks, põi-
mitud sõlmeks ja spiraalsõlmeks
Kroonpalmikute valmistamiseks kasutatakse nelja elementi, 
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mis volditakse üksteise peale ning viimane element viiak-
se läbi esimesest elemendist moodustatud aasa. Moo-
dustub ümara struktuuriga palmik, mis on valmistatud 
vastupäeva liikumissuunaga.

C. Silmuskoega põime on tehnika, kus kitsas palmik 
valmistatakse ühe või kahe lihtsa aasaga. Seda võib teha 
sõrmede abil ühest või mitmest elemendist, keerulisema-
te tööde puhul kasutatakse koonalt või kudumispooli. 
Sarnaneb heegeldamise ja kudumise tehnikale. Siia kuu-
luvad meile tuntud näpunöör, kaaruspael hargil, kaarus-
pael nõelaga/vardaga, heegeldatud pael ja klaasisuuvöö
Ühe elemendiga ja ühe aasaga silmuskoelist palmikut 
tuntakse ka kui kettlüli silmust, ahvipalmikut, trompeti-
nööri ja heegelduspistet.
Ühe elemendiga ja nelja aasaga silmuskoeline palmik 
kootakse tavaliselt „kuduva Nancy” abil. Sellel on palju 
nimesid, nagu prantsuse kudum, korgitud palmik, rotisa-
ba ja poolikudum.
Kahe elemendiga ja ühe aasaga silmuskoelist palmikut tuntakse 
ka kui topelt silmusketti, serbia nööri, heegeldatud nööri 
ja idioodi rõõme.
Kolmnurksel kahe elemendiga ja ühe aasaga silmuskoelisel palmi-
kul on kolm harja, mis moodustavad kolmnurgasarnase 
ristuva osa.

D. Põimimine pikilõimega
Aaspõime. Sõrmedel on aasad, mida viiakse üksteise järel 
teineteisest läbi või üle.
Poolik säärepael. Kasutatakse 9 üht värvi lõnga (tausta-
lõngad) ja 4 teist värvi lõnga (kirjalõngad), paremal ää-
rel asuva lõngaga põimitakse läbi kõigi lõngade (1 alt, 2 
pealt), kuni lõng jõuab vasaku serva viimaseks lõngaks. 
See oli levinud viis sääre-, suka- ja põllepaelu põimida.
Labaselt põimitud säärepael. Paarisarv lõngasid, paremal ää-
rel asuva lõngaga põimitakse läbi kõigi lõngade (1 alt, 2 
pealt), kuni lõng jõuab vasaku käe sisemiseks lõngaks, 
siis tehakse peegelpildis sama. Labast põimimist on ka-
sutatud sääre-, suka- ja põllepaelade põimimiseks, aga 
ka pikemate ümber keha seotavate vööde punumiseks. 
Muhu naiste sukapaelu põimiti labases tehnikas 40–60 
lõngaga.
Kiira-käära säärepael. Kasutati 9 üht värvi lõnga (tausta-
lõngad) ja 2 x 4 teist värvi lõnga (kirjalõngad), paremas 
käes olid taustalõngad, vasakus kirjalõngad. Parem äär-
mine lõng liigub 1 alt, 2 pealt, kuni jõuab vasaku käe si-
semiseks lõngaks; vasaku käe välimine lõng liigub sarna-
selt, kuni jõuab parema käe sisemiseks lõngaks.

Toimselt põimitud säärepael. 13 üht värvi taustalõnga ja 4 
teist värvi kirjalõnga jagatakse sümmeetriliselt kahte kät-
te, nii et paremas käes on taustalõngu ühe võrra rohkem. 
Paremast servast liigub välimine lõng vaheldumisi kahe 
lõnga pealt ja kahe lõnga alt, kuni lõng jõuab vasaku käe 
sisemiseks lõngaks. Sama korratakse peegelpildis.

E. Põimimine koelõimega on tehnika, kus kasutatakse 
vähemalt kahte pikilõime, millel liigub edasi-tagasi koe-
lõng. Võib kasutada süstikut. Tavaliselt jääb koelõim väl-
japoole nii, et pikilõimed on täielikult kaetud. Seda teh-
nikat nimetatakse ka küljelt punutud palmikuks, mähi-
tud palmikuks (gimping), nõelaga punutud palmikuks või 
kolmerealiseks palmikuks. Saaremaal põimiti koelõimega 
kahele pikilõimele erksavärvilisi äärispaelu, mis kaitsesid 
seelikuservi kulumise eest.

F. Põimimine koelõimega läbi pikilõimede on tehni-
ka, kui üks element viiakse põimitud südamiku lõimede 
vahele. Tehnika sarnaneb koelõimega põimimisega, mil-
le puhul koelõim viiakse edasi-tagasi pikilõimedest üle 
ja nende alt läbi. Pikilõimest läbipõimimisel viiakse aga 
koelõim iga pikilõime elemendi keermete vahelt läbi. Ka-
sutatakse gobelääninõela (2, 3, 4).

Aaspõime ajalugu

Aaspõime on väga vana tehnika, mille täpne algusaeg 
on teadmata. See on tuntud üle maailma erinevates va-
riatsioonides. Tehnika ei vaja töövahendeid, põime te-
kib pinge all olevate lõngast või nöörist moodustunud 
aasade liikumisest. Aaspõimet palmitsedes kinnitatakse 
lõngadest moodustunud kimp ühte otsa pidi laua külge, 
aasasid hoitakse sõrmedel kerge pinge all. Aasasid võib 
hoida ka kätel. Aasad liiguvad ühelt käelt teisele teatud 
kindlas järjekorras, läbides teisi aasasid või möödudes 
nendest. Laiade ja keerukamate paelte punumisest võta-
vad osa kaks või kolm inimest.
Euroopas hoitakse aasasid sõrmedel ja töösõrmeks, mis 
võtab vastaskäelt aasa, kasutatakse nimetut sõrme. Aasias 
kasutatakse samuti sõrmedel hoitavat tehnikat, aga aasa 
võetakse peamiselt väikese sõrmega. Jaapan ja Maroko 
on ainukesed maad, kus praegustel andmetel kasutatakse 
aasade hoidmiseks käsi. Sellisel meetodil on võimalik viia 
aasasid läbi või üle teiste aasade, tekitades keerukamaid 
kombinatsioone, samuti on võimalik kasutada suuremal 
hulgal aasasid. 
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Tehnikat, mille puhul läbitakse pidevalt ühe aasaga tei-
si aasasid, nimetatakse reeglipäraseks põimimiseks. 
Tehnikat, mille puhul minnakse üle ühe või enama aasa, 
nimetatakse ebareeglipäraseks põimimiseks.
Reeglipäraseid põimepaelu võib põimida ka ilma aasade-
ta ehk lahtiste harude või elementidega. Ebareeglipära-
sed paelad on aga eranditult aaspõimetehnikas tuvasta-
tavad, sest nende pooled on erinevad. See tüüp on kõige 
levinum, samal ajal kui reeglipärased tüübid on unustusse 
jäänud ja neid ei kasutata.
Kõige enam kasutati aaspõimetehnikat Euroopas kesk-
ajal ja renessansiperioodil. Enamik ajaloolistest põime-
paeltest on säilinud reliikviate kottidel või teistel rikka-
likult kaunistatud kirikutekstiilidel katoliku kirikutes ja 
kloostrites. Lihtsamaid põimeid võib näha pärgamentü-
rikute pitseri kinnituspaeltel (nööridel). Pitseripaelad on 
tihti põimitud vastavalt kindlale pikkusele. Alustatud on 
kas keskelt ja põimitud kummalegi poole kuni lõngade 
otsteni või on võetud pikad lõngad, alustatud ühest ot-
sast ja põimitud lõpuni. Paelad võivad olla nii lamedad, 
poolümarad kui ka torujad (5, 6, 7).
Paljudes Kesk-Euroopa maades on aaspõimetehnika 
täielikult unustusse vajunud, samas on see säilinud Eu-
roopa äärealadel, näiteks Skandinaavias ja Balkani maa-
des, kuigi väga lihtsates variatsioonides.
Aaspõimetehnika taasavastajaks on Noémi Speiser, kes 
on põhjalikult uurinud vanu käsikirjalisi aaspõime õpe-
tusi. Tema raamat „Old English Pattern Books for Loop 
Braiding” on avanud selle tehnika iseärasused ja materjal 
on hakanud levima konservaatorite ja ajaloolaste hulgas, 
kellel on igapäevane juurdepääs vanadele käsikirjadele ja 
tekstiilidele. 
Keskajast on säilinud kolm käsikirja, mis sisaldavad põi-
mepaelte põimimise õpetusi:

1. Tollemache käsikiri „Saladuste raamat” 15. sa-
jandist, mille 1997. aastal andis faksiimilena välja 
Jeremy Griffiths (Roxburgh Club of  Antiques). 

2. Harley käsikiri (MS Harley 2320, asub Briti Raa-
matukogus), mis pärineb samuti 15. sajandist. 
Selle transkriptsioon ilmus 1974. aastal: E. G. 
Stanley, „Directions for Making Many Sorts of  
Laces” (Chaucer and Middle English Studies. 
London: Kent State University Press).

3. Codex Donauecshingen 793 (asub Badische Lan-
desbibliothekis Karlsruhes). Katkendeid sellest 
15.–16. sajandi teosest on trükitud Würzburger 
medizinhistorische Mitteilungeni 2004. aasta väl-
jaandes dr Ute Obhofi artiklis (8).

 
Juhend aaspõimepaela valmistamiseks

Tehnikat on lihtne mõista, kui on selged mõisted. 
Käed – parem ja vasak – P ja V
Sõrmed: a – nimetissõrm, b – keskmine sõrm, c – nime-
ta sõrm (abielusõrmuse sõrm), d – väike sõrm

Seega on parema käe sõrmed on Pa, Pb, Pc ja Pd ning 
vasaku käe sõrmed Va, Vb, Vc ja Vd.

Nendel sõrmedel asetsevad aasad liiguvad vastavalt et-
teantud skeemile, mõned sõrmed on ka ilma aasadeta ja 
töötavad abilistena.
Käsi hoitakse, peopesad pisut ülespoole. Töötavaks sõr-
meks, mis läheb aasale järele, on tavaliselt nimetissõrm 
ehk Pa või Va. Teda abistab pöial.
Igal aasal on 2 haru: üks asetseb sõrmel üleval pool, tei-
ne allpool. See on oluline, sest sellest, kumb aasa haru 
võetakse, tuleneb muster. Aasasid võetakse alati alt üles 
(selline žest, kui kutsutakse kedagi sõrmega enda juurde), 
sõrme padjand on ülespoole ja lõng asetub padjandi peal.
Aasasid jaotatakse vastavalt nende võtmisviisile:

• pööramata aas on see aasa haru, mis enne oli 
ülal, jääb ka pärast liikumist ülemiseks haruks. 
Praktikas tähendab see, et sõrm haarab ülemist 
haru (ikka alt üles viisil) ja see jääb ka vastaskäe 
sõrmel ülemiseks haruks, st aas jääb pööramata;

• pööratud aas on see aasa haru, mis enne oli ülal, 
kuid on pärast liikumist on muutunud alumiseks 
haruks, st et töötamise ajal haarab sõrm alumist 
haru (ikka alt üles viisil) ja see muutub vastaskäe 
sõrmele jõudes ülemiseks haruks, saab pööratud.

Ill 3. Paela punumine. Sõrmede nimetused. 
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Juhend ebareeglipärase aaspõimepaela tegemiseks

Rakvere üriku põimepael on valmistatud ebareeglipära-
ses tehnikas, st aas ei liigu kõikidest aasadest läbi, vaid 
jätab mõne vahele ehk läheb liigub neist mööda. See on 
aaspõime kõige levinum variant läbi aegade ja ka tänapäe-
val. See tehnika on säilinud Skandinaavia maades: Taanis 
kutsutakse seda slentre, Islandil kryla ja Rootsis slinga.
Järgnevalt on esitan ebareeglipärase põime valmistamise 
tehnika, mida on võimalik ka omal käel järele proovida. 

Töö käik

Vaja läheb kahte värvi lõngasid ja üht abivahendit – väi-
kest pitskruvi, mis kinnitatakse laua külge. 

Võetakse 3 ühte värvi lõnga ja 2 teist värvi lõnga. Esialgu 
võiks harjutamiseks võtta lühemad lõngad, näiteks pikkuse-
ga 60 cm. 
Lõngad murtakse keskelt pooleks, et moodustuksid aasad. 
Aasad seotakse ühtsesse sõlme ja kinnitatakse pitskruvi kül-
ge. Võib kasutada väikest abinööri, mis pistetakse sõlmest 
läbi ja mis kinnitub pitskruvi varre külge.
3 aasa asetuvad vasaku käe sõrmedele Va, Vb ja Vc ning 
2 teist värvi aasa parema käe sõrmedele Pb ja Pc (vt ill 3).
Käsi hoitakse nii, et peopesad on vastastikku veidi üles-
poole pööratud, nagu joonisel näha, aasad kerge pinge all.

Ill 4. Lauale kinnitatud pitskruvi, selle küljes aasad.

Ill 5. Parema käe nimetissõrm läheb parema käe keskmisel sõrmel 
olevast aasast läbi, möödub nimeta sõrmel olevast aasast.

Ill 6. Sõrm haarab Vc-lt aasa alumise haru.

Ill 7. Vasaku käe nimeta sõrme aas Vc on liikunud parema käe 
nimetissõrmele Pa.

Pa sõrm läheb läbi Pb aasa ja üle Pc aasa ning võtab va-
saku käe Vc-lt aasa alumise haru alt üles, nõnda et lõng 
asetub sõrmepadjandile. See alumine haru liigub parema 
käe Pa-le jõudes aasa ülemiseks haruks.

Nüüd tehakse n-ö löök – tõmmatakse käed laiali, hoides 
paela pinge all. See tagab paela aasade ühtlase pingutami-
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Ill 8. Käed liiguvad laiali.

Ill 9–11. Sõrmede vahetus. Sõrm Vc liigub Vb aasa ja sõrm Vb 
liigub Va aasa sisse. Vb sõrm liigub Va aasa sisse. Va on aasadest 
vaba ja saab hakata liikuma.

Ill 12. Paela recto-pool.

Ill 13. Paela verso-pool.

se ja paela korrektsuse. Soomes nimetataksegi aaspõimet 
iskunauhaks, mis tähendab lööki (ill 8).

Järgmiseks nihutatakse aasasid, et vabastada aasast Va 
töötav sõrm. Selleks tuleb nihutada aasasid ehk Vb-lt lä-
heb aas Vc-le ja Va-lt Vb-le. 
Seejärel toimub sama liikumine peegelpildis. Va sõrm lii-
gub läbi Vb aasa ja üle Vc aasa ning haarab parema käe 
Pc-lt aasa alumise haru alt üles.
Nõnda tuleb jätkata aasade liikumist, kuni aasade lõpuni. 

Kokkuvõtteks

Aaspõimetehnika loominguline varieeruvus on väga 
suur. Aaspõimes paelu saab valmistada mitmel viisil, põi-
mides 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ja 14 aasaga. Üks aas võib olla ka 
kahevärviline ehk moodustuda kahest erinevast lõngast. 
Eri õpetusi aaspõimete tegemiseks on sadakond. Laiem 
uurimistöö muuseumide ja arhiivide kogudesse kuuluva-
te pärgamentürikute pitseripaelte tehnikate määramisel 
ja kirjeldamisel seisab ees. Tänuväärt on Viljandi Kultuu-
rikolledži üliõpilase Karolina Lehtma seminaritöö (9), 
kus esmakordselt on seda tehnikat kirjeldanud Eesti Aja-
loomuuseumi ripp-pitserite nöörkinnituste näidete varal. 
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Viited

1. Hans Heinrich von Tiesenhausenil (1628–1710) on oluline osa 17. sajandi viimastel aastakümnetel alanud Rakvere 
välisilme muutmisel. 1670. aastail alustas ta praegusele Rakvere Teatrimäele uue uhke barokse mõisahäärberi ja 
kellatorni ehitamist. 1684. aastal alustati ka Rakvere vana kivikiriku taastamistöid. Kunagisest gooti stiilis pseudo-
basikaalsest kirikust ehitati kolmelööviline kodakirik, kus algsed neljatahulised sambad asendati lamedate võlvi-
dega. H. H. von Tiesenhausen laskis koos Kloodi mõisaomaniku Adolf  von Jürgensburgiga kirikusse teha altari 
ja kantsli, mis ilmselt hävisid Põhjasõjas. Kantsli põhikorpus osteti 1690. aastal Tallinna puunikerdajalt Christian 
Ackermannilt. Remonditud ja uuesti sisustatud kirik pühitseti sisse vahetult enne Põhjasõda, 1698. aastal. Samast 
ajast hakkas kirik kandma ka Kolmainu nime. 17. sajandi lõpu riigistamise käigus konfiskeeris Rootsi riik linna Ti-
esenhausenitelt, kuid pärast Põhjasõda, 1728. aastal, andis Vene võim linna neile tagasi. (O. Kirss. Rakvere ajalugu 
kõige vanemast ajast kuni 1944. aastani. Tallinn: Tänapäev 2003)

2. J. Carey. Palmikute piibel: Põimingud, sõlmed, silmuskudumid ja punutised. Tallinn: Sinisukk 2008.
3. L. Kiik. 17 kirrivat paela. Viljandi: Eesti Loomeagentuur 2011.
4. L. Kivilo, E. Pedriks. Õmblusmaterjalid. Tallinn: Valgus 1988.
5. N. Speiser. Loop-Manipulation Braiding: Basic Instructions. Leicester: Jenny Parry 2002.
6. N. Speiser. Old English Pattern Books for Loop Braiding. 2000.
7. J. Boutrup. Loop Manipulation Braiding. (Käsikiri.)
8. U. Obhof. Das ‘Mühldorfer Haus- und Arzneibuch’ aus dem 15. Jahrhundert. Würzburger medizinhistorische 

Mitteilungen 2004, Bd. 23, lk 159–168.  
http://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/besondere-bestaende/handschriften/arzneibuch.pdf

9. K. Lehtma. Ripp-pitserite nöörkinnitused 16.–18. sajandist Eesti Ajaloomuuseumi pärgamendikollektsiooni põh-
jal. Seminaritöö. Viljandi: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 2011.

SUMMARY

Loop-braiding technique as seen in a 1669 parchment sale of H.H. Tiesenhausen
Tulvi Turo
 
The article is about the loop-braiding technique used for the strings attached to the sealed historical docu-
ments. The document provoking initial interest towards loop-braiding tehnique was the sealed  parchment 
“Rakvere mõisa ja asula müügileping Elisabeth Adrian von Brederode ja Hans Heinrich von Tiesenhauseni 
vahel. 1669.a “ (AM.115.1.165) belonging to the Estonian History Museum. The wax seals were attached to the 
document  by silk strings, that are braided using the technique of loop-braiding.  Loop-braiding is an ancient 
braiding technique for producing strings and straps. The technique needs no tools, the braid is braided by 
passing loops between the fingers of the two hands. The loops penetrate or pass the loops. Several people can 
cooperate to produce broader or more complicated braids.
The photos of the document can be found in Internet: 
http://www.ra.ee/pargamendid/index.php/en/parchment/search?institution=AM&title=Rakvere&q=1

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/besondere-bestaende/handschriften/arzneibuch.pdf
http://www.ra.ee/pargamendid/index.php/en/parchment/search?institution=AM&title=Rakvere&q=1
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Tartu Ülikooli tähetorn, omal ajal maailma astronoomia 
tähtsamaid keskusi, on Eesti teadusajaloo pärl. Tähetorn 
rajati aastatel 1808–1810 ülikooli arhitekti Johann Wil-
helm Krause projekti järgi Toomemäe kaguossa keskaeg-
se piiskopilinnuse asukohale.
Tartu tähetornis tehtud teadus on korduvalt muutnud 
inimkonna arusaama Maast ja universumist. Siin on te-
geldud geodeesia, astronoomia, seismoloogia, aja mõõt-
mise, teoreetilise ja eksperimentaalfüüsikaga. Maailma 
teadusajalukku viis Tartu tähetorni observatooriumi di-
rektor Friedrich Georg Wilhelm Struve, mõõtes 1835. 
aastal esimesena tähe kauguse Maast ning määrates kind-
laks tuhandete kaksiktähtede positsioonid.
2009. aastal alustati Euroopa Regionaalarengu Fondist 
finantseeritava Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piir-
kondade konkurentsivõime arendamise programmi toel 
tähetorni ja tähetornis asuvate instrumentide ning astro-
noomiariistade restaureerimist. Ennistuskojas Kanut res-
taureeriti 46 instrumenti ja 8 astronoomiariista ning kon-
serveeriti 16 kuukaarti. Tööd tehti aastatel 2009–2011.

Tähetorni ajalooliste teadusriistade ja kuukaartide ise-
loomustus

Enamik teadusriistu asus Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi 
hoidlas ning oli arvele võetud ja märgistatud inventari-
numbriga. Vaid Reichenbachi meridiaaniring ja Dollon-
di passaažiriist asusid tähetornis ja esmaseks tööks oligi 
nende demonteerimine. Järgmiseks suureks tööks oli kõigi 
teadusriistade ja kuukaartide seisundi hindamine ning res-

taureerimise ja konserveerimise detailse kava koostamine. 
Väga töömahukaks kujunes instrumentide tööpõhimõte-
te selgeks tegemine. Ehkki esemeid ei seatud enam töö-
korda, oli esemete detailirohkus, eriti suuremate astro-
noomiariistade puhul, aukartust äratav.
Dollondi passaažiriist, mis on ostetud 1807. aastal Londo-
nist, oli 1813. aastal Struve esimeseks tööriistaks uues ob-
servatooriumis Toomemäel. Passaažiriista kasutati kuni 
Esimese maailmasõjani. Passaažiriist oli 18. ja 19. sajandi 
observatooriumides tähtsaim instrument, millega fikseeri-
ti ajamoment, mil vaadeldav taevakeha paiknes meridiaani 
tasandis (täpselt lõuna või põhja suunas). Mõõtmistäpsuse 

Ill 1. Seniit-teleskoop (Repsold und Söhne, Hamburg).
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kindlustas aparaadi telje täpne asend. Dollondi passaaži-
riist asus tähetorni idasaalis, kus on originaalkujul säilinud 
ka seina- ja lae avamise süsteem, kuid sel puuduvad optili-
sed osad, nagu objektiiv ja okulaar. 
Reichenbachi-Erteli meridiaaniring on ostetud 1822. aas-
tal Münchenist. Astronoomide erihuviks oli uurida tae-
vakehade liikumist. Et seda mõõta, tuli ülitäpselt määrata 
uuritavate objektide koordinaadid. Nii tekkiski Taani ast-
ronoomil Ole Rømeril idee lisada passaažiriistale võima-
likult täpne meridiaani tasandis olev ringskaala, mille abil 
saaks koos kulminatsiooniajaga mõõta ka kulminatsioo-
nikõrgust. Teades vaatluskoha geograafilist laiust, saab 
kergesti arvutada kulmineeruva taevakeha käände. Uut 
riista hakati Inglismaal nimetama passaažiringiks (transit 
circle), Saksamaal aga meridiaaniringiks (Meridiankreis). 
Saksakeelne nimetus on aluseks ka eestikeelsele termi-
nile. Tartu meridiaaniring on Reichenbachi esimesi ja ka 
suuremaid instrumente. Teleskoobi apertuur on 10 cm, 
fookuskaugus 1,5 m, ringskaala läbimõõt 95 cm. Struve 
alustatud esimese programmi keskmes oli kaksiktähtede 

asukohtade määramine ning meridiaaniringi enda täp-
suse kontroll. Aastatel 1822–1826 tegi Struve 748 ööl 
kokku 13 128 dokumenteeritud vaatlust. Meridiaaniring 
asub oma endisel kohal tähetorni idasaalis ja on töökor-
ras, kuid paraku on vaatluspilud sõjajärgse ümberehituse 
käigus seinas ja katuses kinni müüritud.
Kui eelnevalt kirjeldatud kaks astronoomiariista olid suu-
reks väljakutseks metallikonservaatorile, siis W. Hersceli 
seitsmejalane reflektor, mis saabus tähetorni 1806. aastal, 
andis mõtlemisainet puidukonservaatorile. Teleskoop 
sobib ühemehevaatluseks: seitsmejalane (210 cm) foo-
kuskaugus tähendas Newtoni süsteemi juures seda, et 
tavavaatlustel (objekti kõrgus 20–70 kraadi) asus okulaar 
100–150 cm kõrgusel. Teleskoop suunati objektile juht-
pikksilma abil ja objekti jälgimisel kasutati kruviajameid. 
Peegli läbimõõt 160 mm andis visuaalseteks vaatlusteks 
piisava valgusjõu. Enamiku oma vaatlustest tegid Willi-
am ja Caroline Herschel just seitsmejalasega. Koos venna 
Albertiga valmistas William Herschel aastatel 1778–1820 
ligi 200 seitsmejalast, millest tänaseni on säilinud 21. Tar-
tus olevat Herscheli teleskoopi kasutati põhiliselt tähtede 
Kuuga kattumise vaatluseks. 
Repsoldi seniit-teleskoobi hankis 1895. aastal tolleaegne 
tähetorni direktor Grigori Levitski. Suhteliselt väikese 
vaatlusriista (objektiivi läbimõõt 7 cm) tarbeks ehitati 
eraldi asuv pöörleva kupliga paviljon. Riista kasutamise 
kohta paraku andmed puuduvad, ainsaks trükis ilmunud 
tööks on Erich Schoenbergi uurimus Tartu laiuskraadi 
võnkumiste kohta aastatel 1905–1909. Just astronoomili-
se laiuskraadi täppismäärangud olidki seniit-pikksilmade 
peamine rakendusala.
Loetletud astronoomiariistad on suuremad ja tähtsamad, 
kuid kogu projekt sisaldas erilaadseid objekte: nivelliir, teo-
doliit, sekstant, kronograaf, vesilood, vesiloodide kalibree-
rimise seade, kellamehhanism, pendelkell, heliomeeter jt.

Teadusriistade ja kuukaartide seisund

Kuna teadusriistad ja kuukaardid on olnud kasutuses 
pikka aega, siis on neid korduvalt parandatud ja kaetud 
uute viimistluskihtidega. Paljude instrumentide trans-
pordikastid olid purunenud, neid olid parandatud ja üle 
värvitud. Paljud detailid olid kaetud roosteplekkidega ja 
messingdetailid oksüdeerinud. Kinnituskruvid ja mutrid 
olid suurte deformatsioonidega, mis andis märku, et inst-
rumente oli korduvalt demonteeritud ja muudetud. Osa 
tollmõõdus keermeid oli asendatud millimeeterkeerme-
tega. Algselt instrumendilakiga kaetud astronoomiariis-Ill 2. Meridiaanring peale konserveerimist. Reichenbach & Ertel. 1817. 
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Ill 3. Passaažiriist (komplekt) enne konserveerimist. Dollond, London. Ill 4. Passaažiriist (komplekt) peale konserveerimist, Dollond, London.

Ill 6. Passaažiriista detailid (komplekt), Dollond, LondonIll 5. Meridiaanring, Reichenbach & Ertel. 1817. (detailid).

tade messingdetaile olid korduvalt üle lakitud ja toneeri-
tud šellaklaki või õlilakiga, mis aga oli ajaga värvi muutnud 
ja seetõttu muutunud kirjuks. Kuukaardid olid määrdunud 
ja pragunenud. Osa detaile oli irdunud ja viimistluskihis 
esines rohkesti kadusid. Raamide konstruktsioon oli liimist 
lahti ja põhjavineerid veekahjustuse mõjul kõmmeldunud. 

Konserveerimine

Konserveerimis-restaureerimistöödeks sobivate meeto-
dite ja materjalide valikul said määravaks esemetel esine-
vate kahjustuste suurus ja eripära ning eelnevalt kasuta-
tud materjalid. Paljud teadusriistad ei olnud enam komp-
lekssed ja kuna need plaaniti paigutada ekspositsiooni, 
siis puudus vajadus puuduvaid detaile asendada. Puudu-
vad detailid asendati vaid transpordikastidel ja korrastati 
konstruktsiooni. Kastide viimistlus puhastati piirituse-
vaigutärpentini lahusega. Erilist tähelepanu tuli pöörata 
kastidel olevatele markeeringutele ja inventarinumbrite-
le, mis kõik säilitati. Kastide hinged ja lukud puhastati 
korrosioonist ja oksüdeeriti linaõliga. Lakitud kaste värs-
kendati šellaklakiga, puhast puitu aga immutati linaõliga.  
Väiksemad kriimustused laki- ja peitsikihis toneeriti, 

suuremad täideti toneeritud vahaga. Kappkelladele val-
mistati puuduvad iluliistud ja toestati irdunud spooni. 
Tuhmunud ja mustusega kaetud šellakpoleer puhastati 
piirituse-vaigutärpentini lahusega, tugevama mustusega 
kohad atsetooniga. Väiksemad lakikaod toneeriti ja sü-
gavamad praod täideti toneeritud vahaga. Kappkellade 
šellakpoleeri värskendati šelakpolituuriga. Instrumentide 
metalldetailide puhul oli suurimaks väljakutseks erineva-
te detailide, materjalide ja viimistluse rohkus. Instrumen-
did demonteeriti sõlmede kaupa. Kõik üksikosad foto-
grafeeriti ja omakorda demonteeriti lähtuvalt materjalist. 
Instrumentide raudosi töödeldi elektrolüüsis 5% seebi-
kivi lahuses. Järgnes terasvilla ja terasharjaga mehaani-
line puhastamine, kuivatamine ja poleerimine. Vastavalt 
detailide toonile konserveeriti neid linaõliga ja kuumu-
tati ahjus kuni detail saavutas algse tooni. Algselt värvi-
tud detailidel taastati pinnakate. Tugevalt oksüdeerunud 
messingdetailid puhastati triloon-B vesilahuses, kuivatati, 
poleeriti ja konserveeriti linaõliga. Korrodeerunud pol-
did ja mutrid puhastati ultrahelivannis ja mehaaniliselt, 
poleeriti ja oksüdeeriti linaõliga. Astronoomiariistade 
suuremad messingdetailid olid kaetud instrumendilakiga, 
mis puhastati 2–5%  triammooniumtsitraadi vesilahusega.
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Ill 7. Päikesekell, F.Lemke, Perm.

Ill 9. Peegelpikksilm. Herschel. Ill 8. Pendelkell, A. Reich. Dorpat 1807.

Kuukaartide konserveerimisel demonteeriti esmalt kip-
sist kuukaardid puuraamist, puhastati tolmust ja mustu-
sest. Varem liimitud kipsdetailid võeti lahti ja puhastati 
vanadest liimijääkidest. Need liimiti uuesti kokku kipsi-
mastiksiga, mis koosnes 5% PVA liimi ja vee lahusest 
ning vormikipsist, samuti modelleeriti kipsikaod eel-
nevalt toneeritud kipsiga. Taastati algne viimistlus, mis 
koosnes šellaklakist ja värvipigmendist. Samuti korrastati 
raamid ja toestati põhjavineerid.
Koos konserveeritud instrumentide ja kuukaartidega 
anti muuseumile üle põhjalik fotodega varustatud kon-
serveerimisdokumentatsioon.

Kokkuvõte

Tartu Ülikooli tähetorni ajalooliste teadusriistade ja kuu-
kaartide konserveerimistööd kestsid üle kahe aasta. Selle 
aja jooksul osalesid selles väga mahukas töös puidu- ja 
metallikonservaatorid Helmut Välja, Mart Verevmägi ja 
Viljar Talimaa. 
Tartu Tähetorn kui UNESCO maailmapärandi objekt 
avati koos konserveeritud teadusriistadega 30. aprillil 
2011 muuseum-külastuskeskusena.
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Ill 10. Universaalriist (teodoliit). Pistor&Martens, Berlin.
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SUMMARY

Conservation of the Observatory instruments and lunar maps of the University of Tartu
Helmut Välja, Tiit Hindpere

The article presents a survey of  instruments and lunar maps’ conservation for the Observatory at the Conservation 
Centre Kanut in 2009-2011. Metalwork conservator Helmut Välja and wood conservators Mart Verevmägi and Viljar 
Talimaa were responsible for the project of  restoring 46 instruments, 8 special implements for astronomy observa-
tions and conserving 16 lunar maps. As all the items had been in use for a long time, they had been constantly mended 
and repaired and covered with new layers of  touch-up, many details had become deformed, the maps were dirty and 
cracked. Some details had become loose or detached and losses occurred in the touch-up layers. 

The size and peculiarities of  the damages and losses as well as materials used in the past determined the selection of  
methods and materials for conservation and restoration. Ascertaining the working principles of  the instruments was a 
really labour-consuming enterprise. Although the instruments were not restored to be in the working order, the bigger 
astronomical implements were staggeringly rich in details. The metal details of  the instruments were numerous, the 
materials used and the finishing methods varied considerably, so it was a real challenge to do the work. 

Tartu Observatory, one of  the UNESCO World Heritage Sights with all the restored and conserved instruments and 
maps was opened to the public on 30 April 2011.
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Tallinna laulukaare kõla-
ekraani insenertehniline mudel
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2010. aasta detsembris pöördus Tallinna Tehnikaülikooli 
muuseum Kanuti poole sooviga konserveerida muuseu-
mi fondi kuuluv objekt – Tallinna laulukaare kõlaekraani 
insenertehniline mudel. Eset plaaniti eksponeerida koo-
linoorte XI laulu- ja tantsupeol juulis 2011 Tallinna lau-
lulava ruumes. 
1960. aasta üldlaulupeoks valminud Tallinna laululava, 
arhitekt Alar Kotli ainulaadse konstruktsiooniga ehitis, 
on vaieldamatult 20. sajandi Eesti arhitektuuri üks silma-
paistvamaid ja maailmaski unikaalne ehitis. Kõnesole-
vat mudelit võib nimetada laululava kõlaekraani proto-
tüübiks, sest ilma mudeli katsetamiseta olnuks võimatu 
projekteerida sadulakujulist rippkonstruktsiooni, mille 
esimene kaar on täiesti vaba ja puuduvad toed (1).

Eesti laulupidude peopaikadest

Ühislaulmised ja laulupeod on üks osa Eesti kultuurist ja  
nende korraldamise traditsioon on kestnud üle pooletei-
se sajandi (varaseim – Põlva  laulupüha 1855). Esimestel 
laulupidudel oli osavõtjaid ja pealtvaatajaid vähe ning peo-
paikadeks sobisid suuremad linnapargid või seltsimajade 
juures paiknevad  aiad.
Esimene eesti üldlaulupidu toimus 1869. aastal Tartus 
Ressource’i aias (ala Tartu Peetri kiriku vastas) (2). III 
üldlaulupidu (1880) toimus Tallinnas, sest etteheited olid 
suured – Tartusse jõuab kohale liiga vähe koore ja kuulajaid 
on vaid ühest kitsast piirkonnast (3). Peopaigaks oli Kad-
rioru läheduses asuv Lutheri heinamaa (praegune Köleri 
tn). Uuesti toimus laulupidu Tallinnas 1896 aastal ja sellest, 
VI üldlaulupeost alates ongi jäänud pidude paigaks Tal-
linn. VI laulupeo toimumise paigaks oli Riesenkampfi plats 
(praeguse bussijaama lähedal, teisel pool Tartu maanteed).  

Ill 1. IX üldlaulupidu 30.06.–02.07.1928.
Laululava projekti autor Karl Burman seenior. Vaade laululavale esiküljelt. 
Foto: H. Voolmann. ETMM-i fotokogu, ETMM Mo271-6.

Ill 2. IX üldlaulpidu 30.06.–02.07.1928, Vaade laululavale tagaküljelt. 
Foto: H. Voolmann. ETMM-i fotokogu, ETMM 9766_Mo271-1_6-71.

Ill 3. Nõukogude Eesti 1955. aasta üldlaulupidu (XIV üldlaulupidu) toimus 
20.–22 juulini 1955. See oli viimane pidu, mis peeti 1928. aastal Karl Burmani 
projekti järgi ehitatud laululaval. ETMM-i fotokogu.

mailto:heige.peets%40kanut.ee?subject=
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VII üldlaulupidu (1910) toimus Kadriorus, praeguse Lau-
lupeo tänava lõpus, ning VIII üldlaulupidu (1923) peeti 
Kadriorus Rohelisel aasal (praegusel staadionil), kuhu 
ehitati Karl Burmani projekti järgi puust laululava (4). 
Aeg näitas, et Kadrioru piirkond oma kauni merekalda 
ja sobilike nõlvadega ongi pidudeks hea paik. Meie laulu-
peod ja laululava on aja jooksul näinud erinevaid aegu ja 
seisnud vastavalt ajale ja „maitsele“ erinevas piduehetes. 
IX üldlaulupidu 1928. aastal oli pühendatud Eesti Va-
bariigi 10. aastapäevale ja selleks puhuks valmis Lasna-
mäe-alusele heinamaale, mida tänini peopaigana kasuta-
me, kuue nädalaga enne pidu taas Karl Burman seeniori 
kavandi järgi puust laululava (5 (ill 1, 2).
Viimane sõjaeelne, XI üldlaulupidu (1938) oli pühen-
datud Eesti Vabariigi 20. aastapäevale. See toimus presi-
dent Konstantin Pätsi patronaaži all ja peo jäädvustas ka 
Kultuurfilm (6). 
Teise maailmasõja järel läks Eestis kogu kultuurielu, seal-
hulgas kooriliikumine, kommunistliku partei ja valitsuse 
range kontrolli alla ning edaspidi korraldati laulupidusid 
kõige kõrgemal riiklikul tasandil ja vastavate määruste 
alusel (7). Laululava ei olnud sõjas palju kannatada saa-
nud, kuid järgnevate aastate pidustused muutsid selle vä-
lisilmet ülesriputatud parteiteemaliste loosungite ja pilti-
de ning liiduvabariikide sümboolikaga. Kui 1947. aasta 
üldlaulupidu kandis veel järjekorranumbrit XII, siis kao-
tati aga alates 1950. aastast laulupidude nummerdus „kui 
kodanlik igand“ ning pidustused muutusid Nõukogude 
Eesti vastava toimumisaastaga laulupeoks (8) (ill 3).

Laululava projekt ja ehitus

Aina kasvava osalejate arvuga jäi 1928. aastal Karl Bur-
mani projekti järgi ehitatud 15 000 lauljale mõeldud tri-
büün lauljatele kitsaks. Lisaks näitas laululava tehniline 
ülevaatus, et puit- ja sisebetoneeritud konstruktsioonid 
olid kaotanud kandevõime ning laululava vajas põhjalik-

ku rekonstrueerimist. Kuna laululava akustilised omadu-
sed ei olnud head, otsustati ehitada uus ja ajakohane laulu-
lava. 1957. aastal toimuski vastav arhitektuurikonkurss ja 
I koha pälvis Alar Kotli projekt, milles oli muljetavaldav 
innovatiivne ja keeruka konstruktsiooniga varikatus (ill 4). 
Arhitekt Alar Kotli töötas koos ehitusinsener profes-
sor Heinrich Laulu ja akustikaspetsialist arhitekt Hel-
mut Oruveega välja uue laululava eelprojekti, milles ar-
hitektuurne, konstruktiivne ja akustiline lahendus olid 
väga hästi ühtseks tervikuks ühendatud. Kinnitatud 
eelprojekti alusel töötati välja laululava trosskonstrukt-
sioonides variandi tööjoonised. Kuna tol ajal puudusid 
niisuguste konstruktsioonide täpsed arvutusmeetodid ja 
arvutusi tuli teha käsitsi, sest sel ajal ei olnud veel elekt-
ronarvuteid, otsustati keerukat ja ebamäärast ruumilist 
konstruktsiooni katsetada mudelitega. TPI ehituskonst-
ruktsioonide kateedris valmistati laululava kõlaekraani 
konstruktiivne mudel mõõdus 1 : 25. Selle katsetamine 
aitas määrata ja täpsustada kaarte ning trosside sisejõu-
dusid. Hilisem võrdlus näitas, et rusikavalemitega saadud 
tulemused langesid täpsemate arvutustega kokku (9).

Leid pööningult

Juba aastaid kadunuks peetud laulukaare kõlaekraani 
mudel leiti 2010. aasta kevadsuvel Tallinna Tehnikaüli-
kooli endisest materjalilaborist Koplis, kust see tuli välja 
pööningu koristustööde käigus. Unustatud objekt leidis 
tähelepanu seoses näitusega „Heinrich Laul 100“ (10) (ill 
5, 6). 
Mudelit eksponeeriti Tallinna Tehnikaülikooli peahoo-
nes 10. septembrist 2. oktoobrini 2010 (11). 
Konserveerimisarhitekt Maris Suitsu vastusest artikli au-
tori järelepärimisele selgub: „Pjotr Utkin, TPI vilistlane, 
sattus endisesse TPI õppehoonesse (endine peahoone, 
praeguse Mereakadeemia õppehoone Koplis) ja nägi seal 
pööningul mudelit, mis oli sinna vedelema jäetud. Üle-
jäänud kraam oli pööningult juba seoses TTÜ väljakoli-
mise ja Mereakadeemia sissekolimisega ära viidud, mudel 
aga oli ilmselt liiga suur ning seepärast kohapeale jäetud. 
Kuna Pjotr Utkin teadis, millega on tegemist, informee-
ris ta Arhitektuurimuuseumi peavarahoidjat, kelle kaudu 
jõudiski info meieni [Maris Suits ja Carl-Dag Lige]. Kuna 
parasjagu tegime Heinrich Laulu 100. sünniaastapäevale 
pühendatud näitust, oli meie huvi mudelit seal eksponee-
rida. Et esialgu ükski institutsioon mudelit oma varade 
hulka ei olnud arvanud ja seega polnud valmis ka selle 
pööningult evakueerimist korraldama ega üldse midagi Ill 4. Laululava ehitamine 1958. aastal. ETMM-i fotokogu.



147

tegema, palusime abi prof   Karl Õigerilt, kes organisee-
ris mudeli transpordi esialgu TTÜ laborisse Mäepealse 
tänaval, kus EKA rest-tudengid Isabel Aaso juhendami-
sel selle suuremast tolmust puhastasid ja [kattepaberi] 
rebendid kinnitasid, nii et mudelit sai näitusel eksponee-
rida. Et näitusele n-ö eelreklaami teha, võttis Karl ühen-
dust ETV kultuuritoimetusega, kes siis meelsasti kajastas 
mudeliga toimuvat – transpordist näituseni“ (12).

Mudeli konserveerimine

Objekti kirjeldus
Mudeli sadulakujuline katus asetseb betoonvalust raamil, 
mis on toestatud raudarmatuuriga. Mudeli katus on val-
mistatud siseküljelt valgeks värvitud ristkülikukujulistest 
kasevineertahvlitest, mis on ühendatud traatidega üksteise 
külge. Katus on kaetud 10 tumerohelise vatmanpaberi le-
hega, mis olid kleebitud otse vineerplaatidele, serviti üks-
teist kattes. Mudeli raskuskeset fikseerivad kolm raudrõn-
gast, mis on kinnitatud betoonist raami külge (ill 7– 8).

Objekti seisund ja konserveerimine 
Esmased korrastustööd tegid 2010. aastal Eesti Kunstiaka-
deemia restaureerimiskooli tudengid. Ilmselt tingis nende 
töömeetodite ja -vahendite valiku ajakirjanduse kohene 

huvi leitud mudeli vastu: objekt vajas kiiret puhastamist ja 
lahtiste detailide fikseerimist, et seda esitluse käigus mini-
maalselt kahjustada ja anda mudelile esteetiline välimus (13). 
Konserveerimistööd Kanutis tehti vahemikus märts–
juuli 2011 (14).

1. Betoonkonstruktsioon ja metallist kinnitusde-
tailid. Mudeli konstruktsiooni üldseisund oli sta-
biilne ja betoonraam terve. Paljandunud armatuu-
rimetall ja punase kattevärviga metalldetailid olid 
roostetanud ning plaate fikseerivad betoonalused 
osaliselt puudu või katkised. Raami pind puhastati 
mehaaniliselt pintslite ja tolmuimejaga ning viimist-
leti tsemendipulbri, kriidi ja PVA vesilahusega. Me-
tallpinnad puhastati mehaaniliselt, töödeldi tannii-
ni-etanooli lahusega ning kaeti linaõli ja tärpentini 
(1 : 1) kattekihiga. Plaatidealused modelleeriti tse-
mendiseguga ja viimistleti tsemendipulbri, kriidi ja 
PVA vesilahusega (ill 9–13).

2. Vineertahvlid. Kaare ülaosa oli ulatusliku niiskus-
kahjustusega. Vineertahvlite puit oli osaliselt pehki-
nud ja kuivades kaardunud ning põhjustanud katu-
sevormi lokaalse deformatsiooni. Niiskuskahjustuse 
toimet oli süvendanud vineerplaatide erinev kiusuu-
naline paigutus ning tahvlite lõhenemine olid toimu-
nud piki ja risti. Plaatide valge kattevärv oli määrdu-
nud ja kohati irdus. Kahjustunud vineertahvlid pa-
randati ja vajadusel asendati uue kasevineertahvliga. 

Ill 5–6. Laulukaare kõlaekraani mudel leiti  2010. aastal endise TPI 
õppehoone pööningult Koplis ja transporditi TTÜ Mustamäel asuva õpp-
ehoone laborisse. Mudel oli kaetud paksu tolmukorraga ja kattepaberi 
rohelist tooni polnud peaaegu näha. Fotod: Carl-Dagi Facebooki lehelt: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=151208038232231&v=wall

Ill 7. Kõlakatus siseküljelt. Mudeli pikkus (harjalt üle kaare) 1, 65 m, 
laius 3,08 m ja sügavus 1,8 m. Enne konserveerimist.

Ill 8. Sadulakujuline katus külgvaates. Paberkatte kõrgus 1,5 m ja 
laius 2,85 m. Enne konserveerimist.

http://www.facebook.com/group.php?gid=151208038232231&v=wall
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Ill 9. Betoonraami detail enne konserveerimist. Ill 10. Sama detail pärast konserveerimist. 

Ill 13. Katusekaarel paiknevad metalldetailid pärast konserveerimist.Ill 11. Kahjustunud metalldetail enne 
konserveerimist. 

Ill 12. Tsemendiga modelleeritud uus 
alus.

Ill 14. Niiskusest kahjustunud vineer ja metalltraadid 
enne konserveerimist. 

Ill 15. Tugevalt kahjustunud vineertahvlid asendati 
uutega.

Ill 16. Detail kaare ülaosast pärast konserveerimist. 

Ill 17–18. Suurimad lõhed ja rebendid paiknesid piki katuse ülaserva. Paber oli määrdunud ja esines üksikuid õliplekke.
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Plaate ühendavad roostetanud traadid konserveeriti 
analoogselt metalldetailidega. Plaatide kattevärvi 
värskendati õlivärviga. 

3. Kõlaekraani kattepaber. Kõige probleemsem kon-
serveeritavatest materjalidest oli kõlaekraani kattepa-
ber, mille seisund võis objekti edasisel käsitsemisel 
ja ebasobivate hoiutingimuste korral muutuda ava-
riiliseks. Vineertahvlite deformatsioon oli tekitanud 
paberisse lisapingeid ning põhjustanud lõhesid ja re-
bendeid. Katuse ülaosas oli paber veninud, lainetav 
ja aluspinnalt lahti löönud ning hallituskahjustusega 
aladel väga rabe. Roheline kattevärv oli määrdunud, 
ebaühtlane ja roheka-pruunilaiguline (ill 17–20). Va-
rasema korrastamise käigus olid rebendid ja lõhed 
fikseeritud kahepoolse teibiga (Filmoplast P) otse 
puhastamata vineeri pinnale. Selline paberi korras-
tamine võimaldas teha töid kiirelt, kuid annab eba-
püsiva tulemuse ja eirab häid konserveerimistavasid 
(ill 21–22).

4. Kõlaekraani kattepaberi konserveerimine. Vi-
neertahvlite deformatsiooni parandamine, katkiste 
vineertahvlite asendamine ja katusepaberi konser-
veerimine eeldas kattepaberi eemaldamist ning pä-
rast tööprotsessi selle tagasiliimimist kõlaekraanile.  
Mudel puhastati esmalt lahtisest tolmust ja seejärel 
hakati ettevaatlikult kattepaberit aluselt eemalda-
ma. Kuna paber muutus märgudes kohe pudedaks, 
ei saanud liimainet veega pehmendada ning kate tuli 
eemaldada kuivalt, spaatlite ja skalpelli abil (ill 23–24). 
Katte ühes tükis eemaldamine nõudis ettevaatust ja 
seepärast töötati korraga kahe-kolme kätepaariga. 
Katte eemaldamine tükkidena olnuks tööprotsessi-
na lihtsam, kuid hilisem kokkupanek seda keerukam 
ja lõpptulemus ilmselt tunduvalt halvem. Kattepa-
beri lahtised tükid ja tervikust irdunud osad koguti 
kokku, kirjeldati ja kaardistati, mis hiljem kergendas 
paberi paikamisel tükkide õigele kohale tagasi ase-
tamist. Fotodel nähtavad kraapejälgedega rohelise 
paberi jäänused vineertahvlitel ei ole katusekatte 
originaaltükid ega näita konserveerimistöö halba 
kvaliteeti (ill 25–28). Meie küsimuse peale, miks vi-
neeripind selline välja näeb ja kas tegemist võis olla 
mingi tehnoloogilise nipiga, meenutas üks mudeli 
valmistajatest Allan Sumbak muhedalt, et vineer ja 
paber, mida ehitamisel kasutati, ei olnud uued, vaid 
nn makulatuur ja juba kasutatud materjalid (15).

Pärast katte eemaldamist algas suurt kannatust ja aega 
nõudev klassikaline paberi konserveerimistöö. Paberi 
pind puhastati esmalt kustutuskummi, puhastuskäsna ja 
tolmuimejaga ning seejärel eemaldati poolniiskelt üldine 
pinnamustus, betoonipritsmed, kohatised õliplekid, taga-
küljelt hallituskogumid ja liimijäägid (ill 29–30).
Paberi õhenenud alade toestamiseks, rebendite ja pabe-
rikadude parandamiseks kasutati erineva paksusega jaa-
pani ja paranduspaberit ning liimainena nisujahukliistri 
ja PVA segu. Paberi parandamine ja liimliite stabiliseeri-
mine toimus lokaalselt miniraskuste abil. Valitud meetod 
tagas rabedale paberile piisava toestuse ja kate ei vajanud 
üldist dubleerimist uuele paberile. Lokaalne paikamine 
tagas ka kattepaberi mudeli sfäärilist vormi järgiva ruu-
milisuse ja loomuliku lokkimise. Paigapaberite toonimine 
ja rohelise kattevärvi ühtlustamine tehti Winsor & New-
toni akvarellidega (ill 31–35). 
Enne kattepaberi tagasiliimimist otsustati vineertahv-
lid katta mitmekordselt uue aluspaberiga, vähendamaks 
vineertahvlite ja kinnitustraatide deformatsioonist tule-
nevat pinna ebatasasust. Katmiseks kasutati ligniinivaba 
neutraalse pH-ga paberit (Maksing OÜ) ja liimina nisuja-
hukliistri ja PVA segu (ill 36–37). Parema liimliite saami-
seks kaeti nii vineertahvlite kattepaber kui ka originaalka-
te ühtlaselt liimiga (ill 38–39).
Ühes tükis suureformaadilise liimainest raskeks ja peh-
meks muutunud paberi asetamiseks kohale toestati see 
kilega ja tõsteti ettevaatlikult kaarele. Ettevõtmine oli 
probleemne, kuna paber tuli kohe õigele kohale paigu-
tada, sest nihutamise võimalust liimiga pindadel enam ei 
olnud. Selleks et kokkumonteerimine õnnestuks, mär-
gistati alus- ja kattepaberi horisontaal- ja vertikaalteljed, 
mille järgi kate õigele kohale asetati. Seejärel siluti katte-
paber läbi kile sirgeks, jälgides, et liimliite vahele ei jääks 
õhumulle ega tühimikke. Kate jäeti esialgu kile ja kerge 
vajutuse (vildid) alla seisma, et vältida paberi kiiret kui-
vamist. Väike kartus oli, et ühes tükis kattepaber võib 
kuivamise ajal pingestuda ja rebeneda. Tänu paberikon-
servaatorite kogemusele ja hästi läbimõeldud tegevusele 
seda ei juhtunud ja vineerplaatidele liimitud erisuunaline 
paberkate tagas originaalile kuivamisel ühtlase tõmbetu-
gevuse. 
Kõlakaare mudeli konserveerimistöödega olid seotud 
Ennistuskoja Kanut erimaterjalide konservaatorid ja 
spetsialistid Vilja Sillamaa, Riin Rohtla ja Annika Auks-
mann (paber; abikäe ulatas Anne Arus TÜ kunstimuu-
seumist); Mart Verevmägi ja Helmut Välja (vineertahvlid 
ja metallkinnitused); Ruth Treimut (betoonist valuraam); 



150

Ill 19–20. Kattepaber oli rabe ja murenev ning eraldus kohati kihtide ja tükkidena.
Katuse ülaservas oli paber u 20 cm ulatuses tugeva hallituskahjustusega.

Ill 21–22. Varasema korrastamise käigus olid rebendid 
ja lõhed fikseeritud kahepoolse Filmoplast P teibiga. 

Ill 23. Mudeli katusepaber eemaldati kuivalt, spaatlite ja skalpelli abil. 

Ill 25–26. Katte ühes tükis eemaldamine nõudis ettevaa-
tust ja seepärast töötati korraga kahe-kolme kätepaariga. 
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Ill 24. Mudeli katusepaber eemaldati kuivalt, spaatlite ja skalpelli abil. 
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Jaanus Heinla, Martin Sermat ja Andres Uueni (fotod ja 
dokumentatsiooni digitöötlus). Tööd koordineeris Heige 
Peets. 
Mudel jõudis pärast konserveerimist tagasi Tallinna Teh-
nikaülikooli muuseumisse ja kindlasti leiab see omapära-
ne objekt ka väärika eksponeerimiskoha. 
54-aastane mudel on taas heas korras, mida ei saa kah-
juks öelda laulukaare enda kohta. 2011. aasta koolinoorte 
laulupeo eel hindas laulukaare tehnilist seisundit ekspert-
grupp eesotsas Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteadus-
konna professori Karl Õigeriga. Noorte laulupeo eel 

tehti laululavale sanitaarremont, kuid ilmselt ootavad ees 
põhjalikumad ehitustööd. Laulukaare kandetrossid on 
küll heas seisukorras ja lubavad turvaliselt seista kaare 
all, kuid katuse puitlaudis vajab väljavahetamist (16). Jääb 
loota, et 2014. aasta juubelilaulupidu – 145 aastat I üld-
laulupeost, aga ka 54 aastat laululava valmimisest – toi-
mub remonditud laulukaare all. Võib-olla leitakse siis ka 
võimalus mudelit eksponeerida. 

Ill 27–28. Kattepaberi lahtised tükid ja tervikust irdunud osad koguti kokku, kirjeldati ja kaardistati, mis hiljem kergendas paberi paikamisel tük-
kide õigele kohale tagasi asetamist.

Ill 29–30. Kattepaberi pinnamustus ja tagakülje vanad liimijäljed puhastati destilleeritud veega poolniiskelt. 

Ill 31–33. Kattepaber toestati erineva paksusega paranduspaberiga ja stabiliseeriti lokaalselt pressis. 
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Ill 34–35. Paigad tooniti Winsor & Newtoni akvarellidega. Kõlakatuse konserveeritud kattepaber lainetas sobivalt, järgides katuse sfäärilist vormi. 

Ill 36–37. Vineertahvlid kaeti mitmekihiliselt kvaliteetse kattepaberiga. 

Ill 38–39. Vineertahvlite kattepaber ja originaal kaeti ühtlaselt liimiga.

Ill 40–41. Liimiga kaetud kattepaber tõsteti ettevaatlikult katusele.
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Ill 42–43. Kattepaberi paigaldamine õnnestus edukalt.  Kiiruse ja täpsuse nimel tegutseti kaheksal käel. 

Ill 44–45. Kõlakatuse esi- ja tagakülg pärast konserveerimist.
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(M. Suits, C.-D. Lige. Insener Heinrich Laul ja Eesti XX sajandi ehituskultuur. Sirp, 9.09.2010)

11. Näitus „Heinrich Laul 100” toimus Tallinna Tehnikaülikooli peahoone fuajees 10.09.– 04.10.2010.  Näituse kor-
raldajad: Signe Jantson (TTÜ), prof  Karl Õiger (TTÜ). Näituse koostajad: Maris Suits (EKA), Carl-Dag Lige 
(Helsingi ülikool), Milvi Vahtra (TTÜ).
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SUMMARY

The building model of the sound screen of the Tallinn Song Festival Stage
Heige Peets

Singing together and song festivals are a part of  Estonian culture. The tradition of  arranging them is over 150 years 
long (the earliest songfest in Põlva took place in 1855). The song festival stage that had been built in 1928 needed a 
thorough renovation in the 1950s. As the acoustic quality of  the old stage was not quite up to the mark, it was decided 
to build a totally new modern stage. The architectural contest took place in 1957. Alar Kotli’s design that offered an 
impressive and innovative sound screen was awarded the first prize.

The department of  construction of  the Tallinn University of  Technology was responsible for making the 1/25 scale 
model for the arch and screen. This model might be called the prototype of  the sound screen as without the tests made 
on it, designing the saddle-shaped suspended screen with a free arch and no  supports would have been impossible.

The model that was thought to be lost was accidentally found when the attic of  the former Kopli material laboratory 
of  the Tallinn Technical University was tidied up in the early summer of  2010. The conservation work was carried out 
in Kanut from March to June 2011. The biggest problem for the conservators was the paper that covered the sound 
screen. It threatened to crumble when stored in appropriate conditions or handled in a wrong way. When the conserva-
tion was completed the model was taken to the museum of  the Tallinn University of  Technology. 

http://digikogu.ekm.ee/admin/est/site_modules_grp/gradoc/seisundi
http://uudised.err.ee/index.php?06229792
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Põnevad esemed konservaatori 
töölaual: aukiri võidupärjaga
 
 
Heige Peets 
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
heige.peets@kanut.ee

2011. aastal tähistas Rae vald oma 145. aastapäeva ja samas 
sai 145 aastaseks ka Jüri muusikaselts, mis moodustati 15. 
(27.) jaanuaril 1866. Selts oli Harjumaal esimene ja ka kogu 
Eestis üks esimesi ametlikult registreeritud muusikaseltse. 
Valla kodulehelt võib lugeda, et nüüdseks on muusikaselt-
si järjepidev tegevus küll katkenud, kuid kultuurilooline 
väärtus, mis paikkonnale omal ajal anti, on hindamatu. 
1865. aastal hakkasid lähikonna lauluhuvilised koos käi-
ma kohaliku köstri eestvedamisel. Algselt lauldi ja esineti 
kodukirikus, hiljem Tallinna kirikutes, kuberneripidus-
tustel, vallamajade õnnistamistel ja varsti ka laulupidu-
del. Kutsuti ellu ka pasunakoor, mis saavutas kooliõpe-
taja Hiio (Hio) juhatamise all VI üldlaulupeol Tallinnas 
1896. aastal võistumängimisel I koha. Võidumärgiks oli 
dekoratiivne ja luksuslik raamitud aukiri loorberipärja ja 
lindiga (ill 1) (1, 2).
2010. aasta oktoobrikuus annetas Elmar Pajus aukirja 
koos loorberipärja ja lindiga Rae vallale. Annetaja töö-
tas sõja-aastatel vallas ning mängis juba enne II maail-

Ill 1. Jüri Laulu- ja Muusikaseltsi pasunakoor ja laulukoorid 1896. 
aasta VI üldlaulupeol. Tagareas on näha raamitud aukiri. 
http://uduhajutavhommik.weebly.com/fotod.html

Ill 2–3. Objekt oli ulatusliku niiskuskahjustusega. Eseme esi- ja taga-
külg enne konserveerimist.

mailto:heige.peets%40kanut.ee?subject=
http://uduhajutavhommik.weebly.com/fotod.html
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masõda Jüri muusikaseltsi puhkpilliorkestris, mida juha-
tas tema isa, dirigent Hans Pajus. Keerulistel aegadel oli 
Elmar Pajus peitnud hinnalist ajaloolist eset oma talus. 
Nüüd, muusikaseltsi järjekordse juubeli eel otsustas va-
nahärra, et on õige aeg  tulevastele põlvedele hoitud aare 
avalikkuse ette tuua (3).

Objekti seisund ja konserveerimistööd

Aukiri koos lindi ja loorberipärjaga oli fikseeritud paksu-
le taustapapile ning vormistatud okaspuidust astmelise 
profiili ja palmilehesarnase ornamentmotiiviga raami. 
Aukiri on neljavärviline paberil trükis käsikirjaliste auto-
graafidega. Aukirja ümbritseb metallvõrul rikkalik loor-
beripärg, mille ülaossa on kinnitatud heledast muaree-
efektiga täissiidist lint.
Objekti esmavaatlus ja seisundi analüüs ei andnud eri-
list lootust taastada objekt selle kunagises väljanägemi-
ses. Tugeva niiskus- ja hallituskahjustuse korral, mis on 
juba jõudnud materjali lagunemise staadiumisse – metall 
on läbi roostetanud, loorberilehed muutunud ülihapraks, 
paber pehkinud ja tekst kohati loetamatu, siid kaotanud 
oma elastsuse – tekib küsimus, kui reaalne on originaal-
materjale päästa ja tagada pärast konserveerimist objekti-
le seisund, mis võimaldaks seda püsivalt eksponeerida (ill 
2–3). Võib-olla oleks otstarbekam valmistada koopia – 
selle objekti puhul konserveeritud paberdokument digi-
taalselt retušeerida ja trükkida koopia, tellida uus siidlint, 
loorberipärg ja vormistus?
Autentsuse huvides ja kuna tegemist on niivõrd suursu-
guse (keiserliku) kingitusega, mis on omas laadis täiesti 
unikaalne, otsustati pärast põhjalikku kaalumist ja testide 
tegemist väljakutse vastu võtta ja objekt konserveerida, 
säilitades kõik originaalmaterjalid. Nii komplitseeritud 
objekti konserveerimisprotsess eeldab konservaatorite 
tihedat ja eesmärgistatud koostööd.

Objekti demonteerisid ja erinevad materjalid konservee-
risid Kanuti vastavas töökojas erialaspetsialistid (4).

Okaspuidust ümbis- ja iluraam
Okaspuidu seisund oli üldiselt hea, kuid puidu kinnitus-
naelad olid tugevalt roostes ja raami konstruktsioon nõr-
genenud (ill 4). Nõgusal pinnal säilinud (u 25%) compo-
dekoor oli habras ja kergesti irduv. Puidul oli näha musta 
kattevärvi ja valge aluskrundi jäänuseid ning siseliistul 
kullatise jälgi (ill 5).
Raami pinnad puhastati, lahtine dekoor ja värvikihid kin-
nitati 14% Acronal 500 vesilahusega. Tehti puiduparan-
dused, puhastati roostes metalldetailid (naelad, riputusaa-
sad) ja valmistati puuduvad liistud ning uus okaspuidust 
siseraam. Krundita originaal- ja uued puitosad krunditi, 
tooniti musta õlivärviga ühtlaseks, taastati siseliistu kul-
latriip. Kõik värvipinnad kaeti kattelakiga.
Raami puitkonstruktsiooni taastasid puidukonservaato-
rid Viljar Talimaa ja Mart Verevmägi, compo-dekoori ja 
kattekihid konserveeris polükroomse puidu konservaa-
tor Ingrid Pihelgas.

Aukiri ja taustapapp
Hall taustapapp ja sellele liimitud aukiri oli tugeva niis-
kus- ja hallituskahjustusega (ill 6–7). Pabermaterjalidel 
oli hulgaliselt musti hallituskogumeid, veevoolujooni ja 
eritoonilisi plekke.
Trükise paber oli pehkinud ja koltunud. Üle aukirja jook-
sid horisontaalsed veevoolujooned ja paber oli veekah-
justuse kohalt tumenenud – ilmselt on niiskus kandnud 
pinnamustust sügavale paberisse. Trükise tekst on kohati 
pleekinud ja halvasti loetav. 
Taustapapi kahjustuste tõttu otsustati seda mitte säilita-
da ning papi servad lõigati aukirja ümbert ära, hõlbusta-
maks edasist tööd dokumendiga. Aukirja kuivpuhastusel 
eemaldati pinnalt hallituskogumid ja lahtine tolm. Doku-

Ill 4. Okaspuidu seisund oli üldiselt hea, kuid puidu kinnitusnaelad olid 
tugevalt roostes ja raami konstruktsioon nõrgenenud.

Ill 5. Raami compo-dekoor. Detail. Osaliselt säilinud kattekihid (pinna 
puhastusproov).
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ment oli liimitud taustapapile veetundliku liimainega ja 
see kergendas aukirja eemaldamist: liimil lasti veevannis 
punduda ja taustapapp eemaldati kiht-kihilt skalpelliga. 
Hallitus oli paberikiudusid ja liimistust sedavõrd kah-
justanud, et aukiri püsis „ühes tükis“ vaid tänu metall-
plaadile, millele paber oli töötluse ajaks asetatud (ill 8–9). 
Aukirja ülaosast, kus hallituskahjustus oli kõige suurem, 
otsustati taustapapi viimane kiht jätta eemaldamata, sest 
see põhjustanuks kadusid lehe paberimassis.
Eespool kirjeldatud töötlusega samaaegselt toimus ka 
paberi pesemine ja mitme vanniveega loputati paberist 
välja veeslahustuvad laguproduktid: paber oli enne märg-
töötlust happeline (pH 4,5), kuid pärast pesemist tõusis 
paberi pH kahe ühiku võrra (pH 6,5). 
Aukirjale tugevuse andmiseks liimitati paberit 1% ˛elatii-
nilahusega. Taustapapi eemaldamisel tekkinud väikesed 
paberikaod täideti paranduspaberiga ja hallituskahjustu-

Ill 6. Raamist eemaldatud pappalus, millele aukiri oli liimitud. Alus oli 
naelutatud raami külge tihedalt väikeste naeltega, millest on jäänud papi 
servadesse roostejäljed. 

Ill 7. Detail. Papi ülaosa oli niiskusest tugevalt kahjustunud, aukirja 
ülaserv pehkinud ja teksti ülemine rida oli raskesti loetav.

Ill 8. Aukiri asetati veevanni, et liim punduks; taustapapp eemaldati 
kiht-kihilt skalpelliga.

Ill 9. Märga pehkinud paberit sai töötluse käigus käsitseda vaid Holly-
teksiga toestatuna metallplaadist alusel.

sega piirkonnad toestati mitmes kihis õhukese toonitud 
jaapani paberiga. Konserveeritud aukirja hoiti paberma-
terjali stabiliseerimiseks paar kuud pressis.
Aukirja konserveeris paberikonservaator Riin Rohtla.

Täissiidist muaree-efektiga ripskangast lint
12,5 cm laiune ja kahe meetri pikkune ripskangast lint 
oli keskkohast pooleks murtud ja naeltega lehviks kok-
ku kinnitatud. Samast kohast oli lehv peene raudtraadiga 
ühendatud pärja võru külge. Lindi lahtised otsad rippu-
sid u 0,5 meetri ulatuses üle pärja. 
Lindi siid oli pleekinud ja kaotanud oma algse värvi ning 
muareeläike. Rooste ja hallitus olid tekitanud kangasse 
plekke ning siid oli muutunud niiskuse, hallituse ja valgu-
se koostoimel rabedaks. Lindis esines auke ja väiksemad 
rebendeid kogu pinna ulatuses (ill 10–11). 
Lint eemaldati metallvõrult, puhastati tolmust ning ee-
maldati roostes naelad ja kinnitustraadid. Lint pesti ja 
kuivatati siledal Mylar-kilest lehel sirutamise eesmärgil. 
Rabe ja rebenditega lint toestati naturaalsele siidkrepe-
liinkangale (crepeline, Prantsusmaa). Kinnitamisel kasuta-
ti kombineeritud töövõtet: toestussiid kaeti akrülaadiga 
(Lascaux 360 HV) ja originaal „triigiti“ kangale sooja 
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spaatliga; lahtiste rebendite ja aukude õmblemisel kasu-
tati krepeliinist harutatud niiti.
Siidlindi konserveeris tekstiilikonservaator Ruth Paas.

Metallvõru ja pärg
Kõige keerukam osa oli loorberipärja taastamine. Kuiva-
nud lehtede ja roostetanud kinnitustraatide seisund eel-
das kogu pärja detailideks lahtivõtmist ja leht lehe haaval 
korrastamist. Pärja konserveerimisega tegelesid konser-
vaatorid Ruth Paas, Vilja Sillamaa ja Riin Rohtla. Metall-
võru konserveeris metallikonservaator Helmut Välja. 
Tänu konservaatorite nutikusele ja oskustele sai võimali-
kuks loorberipärja originaalilähedane taastamine. 

Pärja taastamine (ill 12–31) 

Ill 10. Kahemeetrine siidlint oli keskkohast pooleks murtud ja naeltega 
lehviks kokku kinnitatud. 

Ill 11. Detail. Siidis oli erineva tooniga (niiskus)plekke ja roostes naelte 
jälgi, kogu lindi pikkuses esines auke ja rebendeid. 

Ill 12. Pärg oli deformeerunud ja lehed osaliselt võru küljest lahti. Loor-
berilehed olid kuivanud, kaotanud oma naturaalse tooni, elastsuse ja 
muutunud väga hapraks.

Ill 13. Lehed olid määrdunud, pinnal esines tumedaid hallituse- ja roos-
tekogumeid ning putukate elutegevuse jälgi.

Ill 14. Metallvõru oli algselt kaetud niinega. Kontakt roostes metalliga 
oli muutnud niinekiud rabedaks ja materjal eraldus võrult tükkidena. 

Ill 15. Lehtede originaalne kinnitusviis: fotol on näha roostes „lehesaba“, 
mis fikseeris lehe pärjavõrule.
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Ill 16. Osaliselt oli võrule kinnitatud lehtedest moodustatud oksakesed, 
mis andsid pärja alumisele osale kohevuse. 

Ill 17. Lehtede küljes olevad peened metalltraadid olid läbi roostetanud 
ja 1/3 lehtedest oli lahtiselt raami põhjas laiali. Kõik lehed eemaldati 
metallvõrult ning roostes ja katkised kinnitustraadid eraldati lehtedelt. 

Ill 18. Lehed puhastati poolniiskelt, destilleeritud veega niisutatud vati-
tikuga. Deformeerunud kujuga lehed vormiti kerges lokaalses pressis 
(haavlikotikesed). 

Ill 19. Puhastatud ja vormitud lehtedega oksakesed.

Ill 20. Pehkinud ja lõhenenud lehtede tugevdamiseks liimiti leherootsule 
toonitud jaapani paberist toestus. 

Ill 21. Kliistriga kaetud jaapani paberi riba ots kinnitati lehe tagaküljele 
ja keerati ümber leherootsu. Kuivades muutus toestus jäigaks ja lisas 
lehele tugevust. 
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Ill 22. Tugevdatud leherootsuga pärjalehed. Ill 23. Korrastatud lehed ühendati jaapani paberiga kahe kaupa kim-
pudeks.

Ill 24. Lehekimpude paberist otsa ümber keerati uus metallist kinni-
tustraat.

Ill 25. Konserveeritud metallvõru kaeti toonitud jaapani paberiga.

Ill 26. Enne lehtede kinnitamist korrigeeriti puhastatud ja paberkattega 
metallvõru ovaal.

Ill 27. Loorberilehed kinnitati metallvõrule uute lehesabadega.

Ill 29. Pool taastatud pärjast. Tume kangariba imiteerib originaallinti 
ja oli abiks lehtede sümmeetrilisel võrule paigutamisel.

Ill 28. Pärja punumine.
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30. Viimaste lehtede kinnitamine. Ill 31. Taastatud pärja tagaküljel kaeti lehesabade kinnituskohad 
jaapani paberiga. Konservaator Ruth Paas tööhoos. 

Ill 32. 115-aastane võidupärg pärast konserveerimist ja vormistamist. 
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Aukirja vormistamine
Konserveeritud pärg kinnitati traadiga arhiivipüsivast kar-
tongist paspartuule, ülemine kinnitustraat viidi papi alt läbi 
ning fikseeriti ka raami külge. Paspartuu ja uus taustapapp 
liimiti kokku, nii et kinnitustraatide otsad jäid kahe papi 
vahele. Ümbrisraamile valmistati uus ja paksem siseraam, 
et vältida loorberilehtede kokkusurumist raamistuses. 
Katteklaasiks telliti UV-kiirguskaitsega nn muuseumi-
klaas (TrueGuard, TRU VUE). 
Tagakülje kaitseks paigaldati must taustapapp, mis liimiti 
ja lisaks ka naelutati servadest raami külge. Tagaküljele 
kinnitati roostest puhastatud originaalsed riputusaasad. 
Aukirja vormistuse (ill 32) teostas Vilja Sillamaa. 

Aukirja tekst
Esimene üldlaulupidu toimus 1869. aastal Tartus. Esime-
se seitsme peo toimumissajal oli Eesti Tsaari-Venemaa 
koosseisus ning kuni VI üldlaulupeoni oli ürituseks loa 
taotlemisel vaja leida sobiv põhjus, mis soovitavalt seos-
tuks mõne keiserliku tähtpäevaga. Nagu aukirjalt lugeda 
võib, oli laulupidu pühendatud Nikolai II ja tema abikaa-
sa Aleksandra Fjodorovna kroonimispäeva tähistamisele 
(ill 33–34). Keiserlik paar ise laulupeol ei osalenud, kuid 
tsaar Nikolai II külastas Eestit mõned aastad hiljem – 
1902. aasta suvel (5). 

Ill 33. Aukiri pärast konserveerimist.

 
VI Eesti üleüldisel laulupidul, 

Keiserlikkude Majesteetide
Keisri Herra

NIKOLAI TEISE
Ja

Keisri Proua
ALEKSANDRA FEODOROWNA

püha kroonimise mälestuseks
Tallinnas jaanikuu 8., 9. ja 10. päewal 1896

„Lootuse“ ja „Estonia“ seltside poolt
ära peeti, on

mängukooride wõistlusel
Jüri koor

juhataja G. Hio
ESIMESE AUHINNA

saanud.

                      Hinnamõistjad: K. Türnpu       K. A. Hermann
                                                J. Kappel        M. Putro
                                                C. Brunow    D. O. Wirkhaus

Ill 34. Aukirja tekst.

Laulupidude korraldamise võtsid tavaliselt enda peale 
eesti laulu- ja mänguseltsid ning organisaatoritena te-
gutsesid tol ajal tuntud ning tänaseks eesti kultuuriloos 
olulist kohta omavad isikud. Ilmselt said VI üldlaulupeol 
võistuesinemistel osalenud eri kollektiivid sarnase kujun-
dusega aukirjad: näiteks on analoogse „esimese auhinna“ 
saanud segakooride võistulaulmisel Põltsamaa koor (6), 
diplomile on alla kirjutanud samad isikud kui Jüri koori 
aukirjale.  Puuduvad küll täpsed andmed VI üldlaulupeo 
zürii(de) koosseisu kohta, kuid nende kahe aukirja näi-
tel võib oletada, et „hinnamõistjatena“ aukirja signeeri-
nud isikud moodustasidki zürii. Neist neli – Karl August 
Hermann, Johannes Kappel, Konstantin Türnpu ja Da-
vid Otto Wirkhaus – olid ka VI üldlaulupeo üldjuhid (ill 
35–37, 40) (7). Kahe signatuuri (M. Putro ja C. Brunow) 
kindlaks tegemine nõudis natuke vaeva, aga Kanuti eks-
perdil Henno Tigasel õnnestus senini ka erialainimestele 
„tundmatute“ allkirjade taha peituvad isikud tuvastada 
(ill 38–39).

Auhinna konserveerimistööd kestsid väikeste vaheaega-
dega 2011. aasta märtsist novembrini.
Korrastatud originaal anti tellijale üle koos põhjaliku 
konserveerimistööde dokumentatsiooniga ja objekti tut-
vustava postriga. Fotod tegid ja postri kujundasid Jaanus 
Heinla, Andres Uueni ja Martin Sermat. 
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Ill 35. Konstantin Jakob Türnpu (1865–1927), eesti helilooja, koori-
juht ja organist.

Ill 36. Karl August Hermann (1851–1909), eesti helilooja, keeletead-
lane, entsüklopedist ja ajakirjanik.

Ill 37. Johannes Kappel (1855–1907), eesti koorijuht, helilooja ja or-
ganist.

Ill 38. Mooses Putro (1848–1917/18), ingeri helilooja, organist ja 
koorijuht; ingeri laulupidude (1899–1918) initsiaator ja korraldaja 
ning ingeri rahvushümni „Tõuse, Ingeri“ autor.

Ill 39. Carl Brunow (daatumid teadmata), Tallinnas lauluseltsi Gusli 
(tegevusaeg 1861–1933) dirigent.

Ill 40. David Otto Wirkhaus (1837–1912), Eesti seltsiliikumistegela-
ne, muusik ja dirigent; juhatas üldlaulupidude pasunakoore.
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Objekti konserveerimis- ja uurimistöö oli meeskonnatöö 
– väljakutse erialasele kompetentsile, mis päädis kõiki ra-
huldava tulemusega. Täname ka Tartu Laulupeomuuseu-
mi (Heivi Pullerits) ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi 
(Marika Palu) igakülgse abi eest. 

Jüri pasunakoorile enam kui sajand tagasi antud auhinda 
esitleti Rae valla 10. ajalookonverentsil ja rariteet on kõi-
gile huvilistele näha Rae kultuurikeskuses (8).

http://uduhajutavhommik.weebly.com/fotod.html
http://et.wikipedia.org/wiki/VI_%C3%BCldlaulupidu
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SUMMARY

Exciting items on the conservator’s desk – a certificate of honour with a triumphal wreath
Heige Peets

In October 2010 Elmar Pajus donated a very special object to the Rae parish. It was the award the Jüri Musical Society’s 
brass band had won at the Sixth Song Festival in Tallinn in 1896. The award was a decorative and framed certificate of  
honour with a silk ribbon and a wreath of  laurels. The analyses of  the condition of  the object showed there was not 
much hope of  restoring the initial appearance. There were serious damages of  mould and moisture that had started 
to shatter the material already – the metal was rusty, the laurel leaves were crumbling, the paper was decayed, the text 
illegible at places and the silk had lost its elasticity. We faced a serious problem – should we try and save the original 
material or make a copy?

Considering the authenticity and the value of  the generous gift that is unique indeed, it was decided to accept the 
challenge and conserve the object, preserving all the original materials. The object was dismantled and then profes-
sional conservators worked on different materials in Kanut’s special shops. The whole research and conservation were 
teamwork and a challenge to professional competence. It was completed satisfactorily for every participant and partner.
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Kahest Tallinna Piiskopliku   
Toomkiriku 17. sajandi klaasi-
maalist
 
Eve Koha 
Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Estonia pst 7 / Teatri väljak 1

10143 Tallinn
evekoha@gmail.com

Kahe Tallinna Piiskoplikule Toomkirikule kuuluva 17. 
sajandi klaasimaali konserveerimine-restaureerimine En-
nistuskojas Kanut kestis 2010. aasta 20. jaanuarist kuni 
26. veebruarini (restauraatorid Eve Koha ja Liisi Junolai-
nen). Klaasimaalid kuuluvad Toomkogudusele ja on kiri-
kus suure tulekahju eelsest ajast (s.o enne 6. juunit 1684). 
Sellele viitab daatum ühel klaasruudul: Anno 1663.

Maalitud vitraažid 17. sajandil 

Klaasimaal vitraažina on Eestis suhteliselt haruldane, tun-
tud enne 17. sajandit üksnes arheoloogiliste leidudena. 14. 
ja 15. sajandist pärit värvilise ja maalitud klaasi kilde ja 
pliiraamikatkeid on arheoloogilistel kaevamistel leitud nii 
Tallinna dominiiklaste (14. saj), Pirita brigitiinide (15. saj) 
kui ka Viljandi frantsisklaste kloostrist (15. saj) (1).
Reformatsiooni järel 16. sajandil Euroopas vitraažikunsti 
populaarsus langes ja keskajal levinud värviküllase vitraa-
ži asemel tuli kirikukunsti väikeseformaadiline klaasimaal 
värvitul klaasil ja vappvitraažid. Maalitud väikepaneelid 
levisid eelkõige Madalmaades, Šveitsis, Lõuna-Saksamaal 
ja Reini jõe piirkonnas (2). Tallinnas, kus sel ajal töötasid 
põhiliselt Saksa ja Rootsi päritolu klaasimeistrid, järgiti 
sama traditsiooni, keskendudes nii uutele süžeedele kui 
ka tehnikatele. 
Eesti 17. sajandi klaasimaalist on säilinud üksikud 
sakraalhoonetest pärit väiksemõõdulised vappvitraažid 
ja maalitud klaasovaalid, mis asetsesid tavaliselt pliiraa-
mistusega värvusetust klaasist rombakendes. Need on 
mälestusmärgid kirikuga seotud inimestele, sest enamiku 

Ill 1. Jurgen Tuchi nime ja õuemärgiga klaasimaal aastaarvuga 1606. 
Tallinna Püha Vaimu kirik. Foto: Liisi Junolainen ja Eve Koha.
neist annetasid isikud või ühiskondlikud organisatsioo-
nid nimeliselt. 
Vanim säilinud vappvitraaž on aastast 1606. See on Tal-
linna Püha Vaimu kirikus asuv Jurgen Tuchi nime ja ma-
jamärgiga klaasimaal, mille veel renessansiaegne värvi- 
ja nüansirikas maalikäsitlus on Eestis ainukordne. Vapi 
keskväljal on kujutatud kutsarit hobuvankriga viljakotte 
vedamas (ill 1).
Samas kirikus asub ka 17. sajandist pärinev ovaalne klaa-
simaal Jost Timmermani nime, peremärgi ja inglikujuti-
sega. Samasugust ikonograafiat kohtab nii Flaami kui ka 
Gotlandi 17. sajandi vitraažidel. 
17. sajandist on säilinud ka viis Ruhnu puukiriku maa-
litud ovaali, mis asuvad Stockholmi Ajaloomuuseumis 
(Historiska Museet). Ruhnlased võtsid need 1944. aastal 

mailto:evekoha%40gmail.com?subject=
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Rootsi sõjapakku minnes kaasa. Vanim maalitud ovaal 
kujutab Kristust ristil ja sellel on tekst „Hans Homodt 
1621“, teadaolevalt on aasta 1621 tolle Ruhnu pastori 
surmadaatum. Maalitud ovaal on vanem kui 1644. aastal 
ehitatud puukirik, mis tähendab, et väärtuslik klaasovaal 
toodi sinna varasemast kirikust. Teise pastori ovaalil on 
kujutatud Noa laeva ja tekst „Ambernus Mauraeus Pas-
tor auf  Ruhnen 1650“ (ill 2). Veel kuulub sellesse kollekt-
siooni Püha Vaimu kiriku ovaaliga sarnase inglikujutisega 
klaasimaal, millel on nimi Caspar Behrens, kes oli Ruhnu 
jõukas talumees. Mõlemal maalingul on kujutatud pur-
jepaati, milles istub kaks meest. Ühe maalingu alt võib 
lugeda nime Mattias Bulder, teiselt Jurgen Bulder, need 
mehed esindavad tuntud Ruhnu suguvõsa (ill 3). Mõle-
mad maalitud ovaalid on aastast 1650 (3).

Vanuselt järgmised on siinse artikli teemaks olevad, juba 
barokiaega kuuluvad Tallinna suure vapi detailidega Tal-
linna Toomkiriku klaasimaalid, millel on aastaarv 1663, 
ja analoogsed klaasimaalid Eesti Ajaloomuuseumi akna-
varjus.
17. sajandi teise poolde jäävad veel Piirsalu vanast kiri-
kust pärit vappvitraažide katked aastast 1684. Kivikiriku 
valmimisega Piirsallu aastal 1863 toodi uude kirikusse 

Ill 2. Maalidel kujutati nii piibli- kui ka ilmalikke teemasid. Noa laev 
ja tekst „Ambernus Mauraeus Pastor auf  Ruhnen 1650“. Kujutatu 
sarnaneb täielikult samateemalise puulõikega Gustav II Adolfi fooliopi-
iblist (1618). Maal Ruhnu Maarja Magdaleena kirikust.

Ill 3. Jurgen Bulder. 1650. Maal Ruhnu Maarja Magdaleena kirikust.

üle ka vana kiriku väärtuslikud maalitud vappvitraažid. 
Nüüdseks on need jõudnud Läänemaa Muuseumisse. 
Säilinud nimeruutudel võib näha nimesid Anna Schu-
tze, Reinhold Martens, Reinholdt Johan Knorring, Clas 
Martens ja Conrad von Ecken. Tervikuna on neist säili-
nud Anna Schutze vappvitraaž, millel on vibu ja noolega 
Amor ning ovaalne pliiraamistuses nimeta mõisnikuvapp.
Ajaloo jooksul on klaasimaale väärtustatud ja hoitud, 
tänu millele on meil võimalus tänagi aastasadadetagust 
habrast kunstiliiki imetleda. 

Klaasimaalitehnikad 17. sajandil

Klaasmaterjali käsitasid klaasimaalijad kompositsiooni 
osana. Maaliti klaasi mõlemale küljele: esiküljel on to-
naalne maal – grisaille (4) ja tagaküljel värvipinnad. Nii 
muutusid maalingud ruumiliseks ja klaas ise jäi vahe-
dimensiooniks. Grisaille’ks kasutati põhiliselt musta ja 
pruunikasmusta klaasivärvi. Maaliti valgust arvestades, 
mis annabki ajaloolisele klaasimaalile tundlikkuse ja ela-
vuse. Valguse langemisnurk on kokkuleppeliselt peaaegu 
alati ülalt vasakult. Sama jälgiti ka joonistuses, tehes val-
gusepoolsed kontuurid peenemad ja varjus olevad laie-
mad. Joonistuse järel maaliti kõige heledam foon ja vär-
vivabaks puhastati kõige valgustatumad kohad. Seejärel 
maaliti poolvarjud ja lõpuks tumedad varjud kujundite 
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modelleerimiseks, kõige lõpuks aga tugevad kontuurid. 
Hõbekollane (5) ja värvilised pinnad kaeti klaasi teisel 
küljel ja põletati viimasena. See külg jäi välitingimustesse 
ning madalama põletustemperatuuri tõttu on vähem pü-
sivad värvid aja jooksul tihti koorunud, hõbekollane aga 
püsib kindlalt. 
17. sajandi keskpaigas mindi ka klaasimaalis üle renes-
sansilt barokkstiilile. Reformatsiooni mõjul taandus sa-
jandi teise poole klaasimaalidel, kuhu kuuluvad ka Tallin-
na Toomkiriku klaasimaalid, värvilisus ja need muutusid 
enamjaolt monokroomseks grisaille-maaliks. Vappe kuju-
tati range heraldika traditsiooni järgi. Põhiline oli tonaal-
ne graafiline maal musta või pruunikasmusta klaasivärvi-
ga ja hõbekollase kasutamine klaasi vastasküljel. Eriline 
klaasilisus ja ruumilisus, mille andis renessansiaja maalin-
gutele kahepoolne värviline maaling, kadus ja klaas, mil-
lele maaliti, muutus grisaille-maalingu aluspinnaks. 

Klaasimeistrid Tallinnas

„Linnades juurdus klaasitöötlemine ja arvatavasti ka 
tootmine küllaltki varakult. Nii mainitakse 20. jaanuaril 
1358 Tallinna märkmeraamatus Stephanus vitrifex’i (vit-
rifex, vitriator, vitriarius, vitrarius – klaasitegija, klaasija) ja 
12. novembril 1417 Hans glazeworter’it (samal ajal ja ka 
hiljem esineb veel glasewarter, glasewerker – organiseeritud 
klaasitööline, klaassepp, ka klaasija, kes tegi tinaraamitöid 
ja oli arvatavasti ka aknamaalija)“ (6). Saksakeelsed ter-
minid klaasiga tegelejate kohta tulid kasutusse 14. sajandi 
keskpaiku, kui Eesti alad jäid Saksa Ordu valitsemise alla. 
Varem olid kasutusel ladinakeelsed nimetused.
Aastatel 1513–1644 kuulusid Tallinna klaasseppmeistrid 
puunikerdajate ja maalikunstnike tsunfti. Seejärel asuta-
sid klaassepad oma tsunfti, mille Tallinna raad kinnitas 
alles 1665. aastal (7).

Klaasmaterjali ja maalingute võimalikust päritolust
Klaasmaterjal, millele maaliti, on silinderklaas. Eestis 
kasutati silindermeetodit lehtklaasi valmistamiseks 17. 
sajandil Hüti klaasikojas, mis töötas Hiiumaal aastatel 
1628–1664. Hütil tehti ka maalimistöid. Perioodil, mil 
oletatavalt valmisid artiklis käsitletavad Tallinna suure 
vapiga klaasimaalid, töötas Hütil meister Wilhelm Brei-
denstein (1651–1664), sellideks olid Hans Gudt, Elias 
Wentzell ja Jürgen Wentzell (8). Hüti on seni ainus teada-
olev 17. sajandil töötanud klaasikoda Eestis. On võima-
lik, et klaas, millele maaliti, on valmistatud Hütil. Klaasi-
maalitööd tegid tõenäoliselt Tallinna klaassepad. 

Klaasimaalileiud Tallinna Toomkirikus

Ajavahemikus 2005–2006 tuvastas arhitekt Illar Kannel-
mäe Tallinna Piiskopliku Toomkiriku akende renovee-
rimise käigus kaks 17. sajandi klaasimaali, mis seni olid 
jäänud märkamata. Üheks põhjuseks oli maalinguvärvi 
seisund – värvikiht oli muutunud üliõhukeseks ja see-
tõttu jäid maalingud akendes vastu valgust loetamatuks. 
Teiseks põhjuseks on asjaolu, et kiriku aknad asetsevad 
kõrgel ja vaatamise pikk distants ei võimaldanud neid 
näha. Klaasimaalid eemaldas Tallinna Toomkiriku aken-
delt OÜ Rändmeister, kes kirikuaknaid renoveeris.
Üks klaasimaalidest, daatumiga 1663, oli asetatud pliiraa-
mis rombikujulisse värvilisest klaasist tippudega rosetti 
(h 30,5 x 17,2 cm). Maalinguruudul (h 11 x 9,7 cm) on 
tekstivälja all baroksed voluudid (ill 4–5). 

Rosett paiknes kiriku põhjakülje kolmandas aknas; va-
sakpoolses, alaservast ülespoole lugedes viiendas panee-
lis, mis eemaldati 2005. aasta suvel. Pärast aknast eemal-
damist hoiustati rosetti puidust rombikujulises karbis.
Tallinna Toomkiriku apsiidi kagukülje aknast (kõige lõu-
napoolsema apsiidiakna, vasakpoolsest alaservast üles 
lugedes neljandas paneelis) leiti 2006. aastal teinegi maa-
linguga ristkülik (h 14,1 x 9,7 cm), millel on kujutatud 
mustas grisaille-maalis Tallinna suure vapi detaili, kolme 
küljele vaatava lõviga vapikilpi (ill 6). Hõbekollasega on 
klaasi vastasküljele maalitud lõvide peas olevad kroonid. 
Ülespoole vapikilpi jääb kiivri kaelaosa. Maalingu allosas 
on akantused. 
Maalitud on silindermeetodil (9) valmistatud roheka too-
niga umbes 1,5 mm paksusele aknaklaasile, milles võib 
näha viirge ja mulle (ill 7).
Esimese, aastaarvu 1663 kandev klaasruut on umbes 

Ill 4–5. Maalinguruut ANNO 1663 ja roseti üldvaade enne konserveerimist.
Fotod: Eve Koha. 
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3 cm lühem kui teine, lõvidega klaasimaal. Selle ruudu 
puuduv allosa on ilmselt purunenud, mida näitab maalil 
olevate voluutide aluse järsk lõpetus. Laiuselt on mõle-
mad klaastahvlid samas mõõdus (9,7 cm).
Klaasidele on alles jäänud väga õhukene matjas värvikiht. 
Seetõttu on kujutis nähtav ainult külgvalguses (ill 8–9).

Ill 6. Grisaille-tehnikas klaasimaal kolme lõviga vapikilbil. 
Foto: Eve Koha.

Pärast 2010. aasta konserveerimist-restaureerimist on 
klaasimaalid hoiul Tallinna Piiskopliku Toomkiriku kant-
seleis, st nad on edaspidi kasutuses nii vaatamiseks kui 
ka vajadusel eksponeerimiseks. Seetõttu oli konservee-
rimistööde eesmärgiks tagada klaaside edasine turvaline 
käsitsemine ja nõuetekohane hoiustamine. 

Tallinna Toomkiriku klaasimaalideonserveerimise-
restaureerimise protsess

•	 Daatumiga 1663 klaasruut rombikujulises 
värvilisest klaasist tippudega rosetis (h 30,5 
x 17,2 cm) 

Kahjustused
Maalitud klaasruudul oli läbiv pragu tüki alumises osas. 
Grisaille-maaling oli tehtud musta klaasivärviga, värvikiht 
oli väga õhuke ja nähtav vaid külgvalguses.
Pliiraami oli kasutatud kahes laiuses. Kesksel klaasruudul 
oli H-profiiliga pliiraam laiusega 10 mm, roseti tippudes 
ja kogu rosetti ümbritses 6 mm laiune pliilint. Pliiraam 
oli tugevalt oksüdeerunud ja kohati katkendlik. Sinist ja 
roosat värvi klaasist rosetitipud olid rahuldavas seisun-
dis. Ühes mateeritud, trapetsikujulisest värvitust klaasist 
otsatükis oli pragu, teine oli purunenud väikesteks kildu-
deks. Purunenud trapetsikujulisel mateeritud klaasitükil 
esines klaasi läikival poolel irisatsiooni (10) ja krakleed 
(11) (ill 10–11).
 
Pliilindi eemaldamine
Esmalt tuli teha kalkale täpne joonis, mille järel klaasid 
nummerdati, seejärel võis eemaldada pliilindi (ill 12).
Klaasid puhastati 2,5% triammooniumtsitraadi (AS Ke-
masol, Eesti) vesilahusega. 

Ill 7. Mull klaasi sees. Lauamikroskoop, 140-kordne suurendus. 
Foto: Ennistuskoda Kanut.

Ill 8–9. Klaasil on säilinud õhuke matjas värvikiht (klaasimaal kolme lõviga 
vapikilbil: vasakpoolsel fotol on kroon ja parempoolsel lõvi nägu). 40-kordne 
suurendus; külgvalgus. Foto: Ennistuskoda Kanut 

Klaasimaalivärv on kergesti sulav klaasimass, millele an-
navad tooni metallide oksiidid. Maalingu kinnitumiseks 
klaasile põletatakse klaasimaali värvi temperatuuril, kui 
klaas, millele maaliti, hakkab pehmenema (u 560–700 °C). 
Temperatuuri valik sõltub klaasi koostisest. Kõige tõe-
näolisem on, et maalinguid kahjustas Tallinna Toomki-
riku 1864. aasta juuni tulekahju suur kuumus, sest kõrge 
temperatuur ja pikk kuumuse kestus on põhjuseks, miks 
klaasimaali värv n-ö põleb klaasilt välja. Võib oletada, et 
need kaks maalingut pääsesid tulekahjust. Rohkem klaa-
simaale tulekahjueelsest perioodist Tallinna Toomkirikus 
säilinud ei ole. 
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Mateerimine
Purunenud mateeritud trapetsikujulise klaasitüki asen-
dusklaasiks kasutati kiriku akende renoveerimisel aken-
dest eemaldatud aknaklaasi. Mateerimine tehti vesinikf-
luoriidhappe (HF) mattsoolaga (Armour Products, Wyc-
koff, NJ 07481, USA), millega söövitati klaasipinda u 5 
minutit (ill 13).
 
Klaaside kokkumonteerimine pliiraami
 A. Pragudega klaasi ühendamine
Liimühendus võib tekidada ajaloolistes klaasides pingeid. 
Läbivate põikipragude puhul tagab klaasi stabiilse ühen-
duse ümbrisraam. Pragude ühendamiseks sobib ka plii-
lint, mis tagab küll hea stabiilsuse, kuid tekkiv lisajoon 
klaasil võib segada klaasil kujutatu vaatlemist (ill 14).
 B. Nurkade monteerimisest
Kõik nurgad tuli enne roseti tervikuks ühendamist eraldi 
kokku monteerida (ill 15–16).

•	 Klaasimaal kolme lõviga vapikilbil (14,1 x 9,7 
cm) 

Kahjustused
Klaasruut oli kumer ja purunenud kolmeks tükiks. Maalin-
gupoolsest küljest vaadates oli purunemisjoon klaasruudu 
ülaosas läbiv, alaosas oli läbiv pragu vasakus nurgas. 
Maalingu värvikiht oli üliõhuke ja kujutis oli nähtav vaid 
külgvalguses.
Grisaille-maaling oli tehtud musta klaasivärviga ja klaasi 
vastasküljel oli hõbekollasega maalitud kuldsed lõvide 
kroonid. Hõbekollase seisund oli hea. Klaasruudu serva-
des olid tumedad pliiraami ja mustuse jäljed. 

Klaaside puhastamine
Klaaside pliilindi hõlmaalused servad olid väga mustad 
ja kaetud pliilindist eraldunud korrosioonikihiga. Klaa-
sid puhastati 2,5% triammooniumtsitraadi (AS Kemasol, 
Eesti) vesilahusega. Klaaside servade süvapuhastamine 
tehti laponiidi (sünteetiline ränioksiid, Kremer-Pigmen-
te, Saksamaa) kompressi abil. Laponiit immutati 5% tri-
ammooniumtsitraadi lahusega ja pehmenenud mustuse-
kiht eemaldati mehhaaniliselt (ill 17).

Monteerimine pliiraami 
Läbiva põikiprao servi hoiab koos äärelint. Kuna klaas 
oli kumer, siis ühendati väike nurk stabiilsuse huvides 
pliiraamiga (ill 18). Pliiraami ühenduskohad joodeti kok-
ku punktjoodisega (ill 19).

Ill 10–11. Servamustus, irisatsioon ja kraklee. 40-kordne suurendus.
Fotod: Ennistuskoda Kanut.

Ill 12. Pliilindi eemaldamine. Foto: Eve Koha.

Ill 13. Mateeritud trapetsikujuline asendusklaas vasakul. Klaasid on valmis plii-
lindiga kokkumonteerimiseks. Foto: Eve Koha.

Ill 14. Roseti maalinguklaas. Läbiv pragu fikseeriti monteerimise ajaks teibiriba-
dega. Foto: Liisi Junolainen.
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Hoiustamine
Rosetis klaasruudul daatumiga 1663 oli puidust hoiusta-
miskarp olemas. 
Varasemalt kirjaümbrikus hoiustatud lõvidega klaasimaali-
le valmistati happevabast arhiivikartongist uus säilituskarp.
Mõlema klaasimaali hoiukarbi põhja on asetatud happe-
vabast valgest arhiivikartongist alus. Alusel on tekstiil-
paelast sangad, mis võimaldavad klaasimaale vaatlemi-
seks karbist ohutult välja tõsta (ill 20–21).

Tallinna Toomkiriku klaasimaalidega analoogsed klaa-
simaalid Eesti Ajaloomuuseumi aknavarjul

Eesti Ajaloomuuseumi klaasifondis asub aknavari (h 65,5 
cm x 81,5 cm), mis pärineb Eestimaa Kirjanduse Ühin-
gu kogust (ill 22). Objekti keskel on kujutatud Tallinna 
suurt vappi aastaarvuga 1663, sama daatum on ka Tallin-
na Toomkiriku klaasimaalil.
Grisaille-tehnikas maalitud Tallinna suure vapi kilbil on 
kolm kuldsete kroonidega, küljele vaatavat sammuvat 
lõvi. Lõvide käppadel võib näha lopsakat karvastikku 

Ill 15. Nurkade kokkumonteerimine. Foto: Liisi Junolainen.

Ill 16. Nurgad on ühendatud tervikrosetiks. Foto: Liisi Junolainen.

Ill 17. Laponiidikompressi immutamine 5% triammooniumtsitraad lahusega.
Foto: Liisi Junolainen.

Ill 18. Lõvidega klaasimaali monteerimine pliiraami. Foto: Liisi Junolainen. 

ning küüniseid, lõvide keeled ulatuvad suust välja. Kilbi 
peal paikneb kiiver – rüütli raudkübar. Kiiver on suletud 
varbsilmikuga. Kiivriehiseks on kuldsest kiivrikroonist 
tõusev, kuldse krooni ja rinnal ristatud kätega naisekuju. 
Kõik kuldsed kroonid (naisel ja lõvidel) ning kiivri varb-
silmiku osa on maalitud hõbekollasega klaasi vastaskülje-
le. Vapikeebiks on akantused. Vapi all tekstiväljal on tekst 
„ANNO 1663“. Tekstivälja alusel olevatest voluutidest 
kasvab välja vappi ümbritsev loorberipärg, mille lehestik 
on maalitud klaasi mõlemale küljele. Esiküljel on joonis-
tus ning tagaküljel on hõbekollase ja vaserohelisega maa-
litud lehed (ill 23). 

Eesti Ajaloomuuseumi kataloogi andmetest saab teada, 
et aknavarju valmistamisaasta on 1737 ja vari on pärit 
Tallinnast. Aknavarju valmistaja pole teada. Vaadeldes 
dateeringuid maalingutel ja maalimisstiili, on aknavari 
kokku pandud 17. ja 18. sajandi klaasimaalidest (kokku 
26 ristkülikut) ja ühendatud metallsõrestiku abil, mis oma-
korda on asetatud nelinurksesse puitraami. Kus aknavarju 
paigutatud klaasimaale algselt kasutati, on teadmata.
Tallinna Piiskopliku Toomkiriku ja Eesti Ajaloomuu-
seumi aknavarju maalingute võrdlemisel selgus, et aja-
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loomuuseumi aknavarjus paiknev klaasruut Tallinna 
suure vapiga ja klaasruut aastarvuga 1663 on analoogsed 
Toomkirikus olevatega. Samad on ka klaasruutude mõõ-
dud ja maalimiskäekiri. Aastarvuga klaasruudul puudub 
Toomkiriku maalingul voluutide alaosa lõpetus ja klaas 
on selle võrra lühem (ill 24–25).
Aknavarju ülaosas on Tallinna suure vapi külgedel asu-
vaid akantuseid kujutavaid korduvaid lisadetaile, mis 
viitab asjaolule, et arvatavasti on aastaarvuga 1663 ja 
Tallinna suure vapiga klaasimaale rohkem kui üks. Need 
võis valmistada ühes ja samas töökojas sama meister.  
Ilmselt oli ka Toomkiriku Tallinna suure vapiga klaasi-

Ill 19. Punktjoodise tegemine. Foto: Liisi Junolainen.

Ill 20. Rombikujulist klaasimaali hoiustatakse puitkarbis. 
Foto: Ennistuskoda Kanut.

Ill 21. Lõvidega klaasimaal arhiivipüsivast kartongist säilituskarbis. 
Aluse küljes olevate tekstiilsangade abil on objekti karbist kerge ja ohu-
tu välja tõsta. Foto: Ennistuskoda Kanut.

maal algselt tervik, kuid 1684. aasta tulekahjust pääsesid 
vaid kaks kõnesolevat klaasruutu. Et need üksikud ruu-
dud hiljem tagasi akendesse paigutati, näitab klaasimaali-
de väärtustamist – klaas oli kallis ja daatum 1663 oluline. 
Miks oli aasta 1663 oluline, jääb seni mõistatuseks. Võib 
ainult oletada, et Tallinna raad, kelle sümboliks oli Tallin-
na suur vapp, lasi valmistada mitu ühesugust klaasimaali. 
1660.–1670. aastate Tallinna rae arveraamatus (Kämmerci 
Recnungen 1660–1670) on 9. septembril 1663 klaasija-
le Jochan Hech [?] makstud akende eest vastavalt arvele 
32 riigitaalrit, kokku 96 rundstück’i (12). Kas võib see fakt 
kuidagi olla seotud Tallinna suure vapiga klaasimaalidega? 
Igal juhul viitab see klaasijate tegutsemisele Tallinnas.

Lõpetuseks 

Ajal, mil renessansiajastu vaimsus tõi Eesti kirikuisse 
ühiskonna väärikate liikmete mälestust kivisse, puitu või 
lõuendile jäädvustavad raid-, nikerd- ja maalepitaafid, 
hakkas sama eesmärki täitma ka klaasimaalikunst. 17. sa-
jandil elavnes tava kinkida klaasimaale kirikutele seisus-
like organisatsioonide või ka eraisikute poolt. 17. sajan-
di klaasimaalid, mis materjali hapruse tõttu on säilinud 
fragmentaarselt, on kas väikesed pliiraamistuses ovaalid 
või vapiruudud. Kahjuks pole teada nende autoreid, sest 
kunstiteoste signeerimise tava oli alles juurdumas. Samuti 
on siiani jäänud vastuseta küsimus, kes olid oma ametilt 
17. sajandi klaasimaalide annetajad. 
Lisaks eelkäsitletutele on Eestist teadaolevalt 17. sajandi 
klaasimaale säilinud Tallinna Püha Vaimu kirikust, Ruh-
nu puukirikust ja Piirsalu kirikust. Kiriku akendes ei ole 
neist enam ühtki. Tallinna Piiskopliku Toomkiriku klaa-
simaalid olid viimased 17. sajandi klaasimaalid Eestis ki-
rikuakendes aastateni 2005–2006. 

Ill 23. Loorberipärja detail, maalitud vaserohelisega. Foto: Ülo Josing.
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Restaureerituna ilmestavad ja väärtustavad Tallinna Piis-
kopliku Toomkiriku kaks 17. sajandi klaasimaali meie 
kultuuripärandit ning on kinnituseks klaasikunsti too-
nasest kõrgest kunstilisest tasemest. Muinsuskaitseliselt 
on kasutatud konserveerivat meetodit, mis tagab objekti 
maksimaalse ja eheda säilimise, rikastades eksponeeritu-

na barokiajastu kultuurilist üldpilti, tuues ajalugu täna-
päeva ning pakkudes võimalust siduda minevik meie tä-
naste esteetiliste taotlustega. 

Ill 24–25. Tallinna suure vapi detailid Eesti Ajaloomuuseumi aknavarjult, mis on analoogsed Toomkiriku klaasimaalidega. Fotod: Ülo Josing.

Ill 22. Eesti Ajaloomuuseumi klaasifondis asuv aknavari (K-2322). Foto Ülo Josing.
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SUMMARY

About two glass paintings from the 17th century in the Cathedral of Saint Mary the Virgin
Eve Koha, Glass artist-restorer, lecturer at the Estonian Art Academy

The article deals with the conservation of  two 17th-century grisaille glass paintings that were discovered and removed 
in the course of  the renovations of  the Cathedral windows in 2005-2006. The glass was cracked and only a very thin 
layer of  matt paint was still there. The end-piece of  the rosette in a lead frame was broken.
It had to be considered how the objects would be used after their conservation and restoration before starting the 
process. Minimal intervention was essential and the reversion of  the process had to be taken into consideration. As the 
idea was to show the paintings and even to display them in the office of  the church, the corroded and crumbling lead 
frame had to be changed and the broken matt piece replaced.
The historical paintings themselves did not need any work on them except minimal cleaning that was done carefully, 
avoiding scratching the surface. The method of  storing was chosen considering the further use of  the paintings. 
The two restored 17th-century paintings in the Cathedral, being a valuable addition to our heritage and enriching the 
general picture of  the baroque period, prove that the glass art of  the period was on a high level. 

http://stainedglass.org/?page_id=169
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DIGITEERIMINE

Digiteerimisprojektidest 
Rahvusarhiivis
 
Lauri Leht 
Rahvusarhiiv
Eesti Estonia pst 7 / Teatri väljak 1
10143 Tallinn
lauri.leht@ra.ee

Aastatel 2009–2010 tunnistas majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium majanduskeskkonna 
rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna 
edendamine” raames edukaks kuus Rahvusarhiivi 
struktuuritoetuse taotlust arhivaalide digiteerimiseks 
ning nendes sisalduva teabe kättesaadavaks tegemiseks. 
Finantseerida otsustati eri tüüpi kandjatel (fotonegatiivid, 
pärgamendid, videokassetid, kaardid, nitrofilmid ning 
pabersäilikud) olevate arhiivimaterjalide digiteerimise 
projekte. Käesolevas artiklis annan ülevaate nende 
projektide elluviimisest aastatel 2010–2012.

Rahvusarhiivi töötajad koostasid projektitaotlused, 
lähtudes järgmistest arhivaalide valiku põhimõtetest:

1) digiteerivate materjalide atraktiivsus tulevastele 
veebikasutajatele (rahastusvooru üks 
põhieesmärke oli teabe avalikult kättesaadavaks 
tegemine veebis),

2) arhiivimaterjalide kogumi terviklikkus,
3) arhivaalide kasutatavus ja ohustatus 

uurimissaalides arhiivikasutajate poolt,
4) kasutuspiirangud originaalarhivaalidele füüsilise 

seisukorra ja tehniliste tingimuste tõttu.

Rahastustingimustest tulenes, et Rahvusarhiivi 
spetsialistid ei saanud ise digiteerimistöödega tegeleda, 
vaid igale projektile tuli riigihanke korras leida 
digiteerimisteenuse osutaja. Projektide raames soetati ka 
failide säilitamiseks mõeldud kettamassiivi ja lindiroboti 
täiendused.

Fotode digiteerimine

Projekti eesmärgiks oli digiteerida 415 500 fotonegatiivi 
ja slaidi, peamiselt Eesti Filmiarhiivis, aga ka Eesti 
Ajalooarhiivis ja Riigiarhiivis. Digiteeriti mitmes eri 
suuruses atsetaat- ja polüesternegatiive, nitronegatiive, 
diapositiive ja klaasnegatiive. Digiteerimistöid tegid 
riigihanke võitnud ühispakkujad OÜ Grandolan, 
OÜ Expofoto-TG, OÜ Anu Foto ja OÜ Rosemarie. 
Klaasnegatiivid skaneeriti filmiarhiivis kohapeal, ülejäänud 
materjal fotolaborites. Tööd teostati vahemikus aprillist 
2010 kuni juunini 2011. Kokku digiteeriti ca 12,5 TB 
materjali. Filmiarhiivi töötajatele langes projekti jooksul 
suur koormus: enne digiteerimist tuli fotod üle vaadata, 
vajadusel puhastada ja uuesti pakendada ning pärast 
digiteerimist kontrollida fotode kirjelduste vastavust 
tegelikkusele. Projekti tulemusena digiteeriti valdav osa 

mailto:lauri.leht%40ra.ee?subject=
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filmiarhiivi kirjeldatud fotodest ning tehti kättesaadavaks 
Rahvusarhiivi fotode andmebaasis FOTIS (www.ra.ee/

fotis). Kasutatavaks said klaasnegatiivid, mida enne ei 
saanud tavakorras vaadata ning millest mõned olid enne 
lausa katkised.

Pärgamentide digiteerimine

Projekti raames digiteeriti kolme asutuse – Ajalooarhiivi 
(Rahvusarhiivi struktuuriüksus), Eesti Ajaloomuuseumi 
ja Tallinna Linnaarhiivi pärgamendid, mida on kokku 
4122 ja mis moodustavad suurema osa Eestis olevatest 
pärgamentürikutest. Neist 1581 asub Ajalooarhiivi, 
2148 Tallinna Linnaarhiivi ja 393 Eesti Ajaloomuuseumi 
kogudes ning nad katavad perioodi alates aastast 
1237 kuni 19. sajandini. Digiteerimise ja osaliselt 
vajalikud konserveerimistööd tegi Ennistuskoda Kanut 
alates aprillist 2010 kuni veebruarini 2012. Tallinna 
Linnaarhiivi pärgamendid vajasid digiteerimise eelselt 
täies mahus konserveerimist, mille teostasid arhiivi 
enda konservaatorid. Ajaloomuuseumi pärgamente 
konserveerisid nii Kanuti kui ka muuseumi enda 
spetsialistid. Ajalooarhiivi ürikud olid juba varasemate 
projektide käigus konserveeritud. Digiteeritud 
pärgamentürikud on kättesaadavad Rahvusarhiivi Saaga 
portaalis (www.ra.ee/saaga). 

Videod

Projekti jooksul digiteeriti Eesti Filmiarhiivi eri 
tüüpi videokassettidelt 700 tundi videoid. Kokku 
digiteeriti 76 TB videofaile VHS, S-VHS, Betacam-
SP ja Video 8 kassettidelt. Digiteerimistööd teostas 
filmiarhiivis kohapeal OÜ Orbital Vox Stuudiod 
maist 2010 kuni aprillini 2011. Videokassette eelnevalt 
digiteerimiseks ette valmistada ega puhastada ei olnud 
tarvis, küll aga pidi digiteerija valmis olema aeg-ajalt 
ilmnevateks ootamatusteks kasseti mahamängimisel. 
Digiteeritud videod on internetis vaadatavad filmiarhiivi 
infosüsteemist www.filmi.arhiiv.ee/fis. 

Kaardid

Projekt hõlmas 19 700 paberkaardi ja -plaani digiteerimist 
Eesti Ajalooarhiivi ja Riigiarhiivi kogudest. Kaartidest üks 
kolmandik olid suuremad kui A0 ning kaks kolmandikku 
alla A0 suuruse. Digiteerimistööd teostas Arhiivikeskuse 
AS-i, Overall Eesti AS-i ja Archyvu Sistemose 

konsortsium juunist 2010 kuni maini 2012. Oluline osa 
projektist oli kaartide digiteerimiseks ettevalmistamine, 
milleks Arhiivikeskuse konservaatorid puhastasid 
kaardid tolmust ja mustusest. Umbes 35% kaartidest 
vajasid põhjalikumat konserveerimist (puhastamine, 
niisutamine, vanade paranduste eemaldamine, uute 
paranduste tegemine, taustamine, pressimine). Suured 
rullis olevad kaardid tuli ettevaatlikult sirutada. Pärast 
digiteerimist asetati kaardid uutesse riiulitesse. Kokku 
digiteeriti ca 10 TB faile ning kõik digitud kaardid tehti 
kättesaadavaks Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemis 
www.ra.ee/kaardid. 

Nitrofilmid

Projekti käigus digiteeriti 30 tundi nitroalusel 35 mm 
filme Eesti Filmiarhiivi kogudest. Tegemist oli peamiselt 
vanade kroonikafilmidega perioodist 1920–1950. 
Nitrofilmid on teatavasti tuleohtlikud ja väga õrnad, 
mistõttu neid filmirulle varem tegelikkuses kasutada ei 
saanud ning ei olnud ka täpset infot kõigi filmide sisu 
kohta. Kõige kehvemas seisukorras filmilindid tuli 
eelnevalt Soome filmilaboris uuele filmilindile kopeerida. 
Vanade filmilintide puhul on kasutatud erinevat 
perforatsiooni ning valmis tuli olla filmi katkemiseks 
selle kerimise käigus. Digiteerimistööd teostas spetsiaalse 
võimsa filmiskänneri abil MTÜ Eesti Digikeskuse, 
OÜ Orbital Vox Stuudiote ja OÜ Produktsioonigrupi 
konsortsium septembrist 2010 kuni novembrini 2011. 
Kokku digiteeriti üle 44 TB faile. Filmid tehti veebis 
vaadatavaks filmiarhiivi infosüsteemis www.filmi.arhiiv.ee/

fis. 

Paberarhivaalid

Projekti „Digitaalne algus” raames digiteeritakse 1 
miljon lehte säilikutest, mis käsitlevad Eesti Vabariigi 
loomist aastatel 1917–1921 ja iseseisvuse taastamist 
aastatel 1988–1992. Töid teostab riigihanke raames 
AS Andmevara 2011. aasta algusest kuni 2013. aasta 
jaanuarini. 20. sajandist pärinevad pabermaterjalid on 
suhteliselt heas seisukorras, mistõttu vajavad üksnes 
üldist digiteerimiseelset kontrolli ning osaliselt ka köitest 
lahtivõtmist, et saaks digiteerida köite osasse peidetud 
teksti. Kokku digiteeritakse ca 50 TB faile ning kogu 
materjal tehakse kättesaadavaks Saaga portaali kaudu 
(www.ra.ee/saaga). 

http://www.ra.ee/fotis
http://www.ra.ee/fotis
http://www.ra.ee/saaga
http://www.filmi.arhiiv.ee/fis
http://www.ra.ee/kaardid
http://www.filmi.arhiiv.ee/fis
http://www.filmi.arhiiv.ee/fis
http://www.ra.ee/saaga
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Eespool kirjeldatud digiteerimisprojektide tulemuslik 
elluviimine oli Rahvusarhiivi üks tegevusprioriteetidest 
ning suur osa arhiivi töötajaist puutus projektide 
ettevalmistamise ja elluviimisega kokku. Kõige suurem 
areng toimus Eesti Filmiarhiivis, kus projektide tulemusel 
muutus filmide ja fotode digitaalne haldamine igapäevaseks 
ja teisenesid oluliselt klientide teenindamise ja arhivaalide 
kasutamise tööprotsessid. Pea kõigi projektide juures 
oli oluline säilikute digiteerimiseelne puhastamine ja 

vajadusel minimaalsel tasemel konserveerimine, et 
võimaldada digiteerimist. Konservaatorite töömaht 
suurenes, kuid samas keskmiselt ühele säilikule kulutatav 
aeg ja konserveerimise keerukus vähenes. Digiteeritud 
originaalarhivaale tabab aga ühesugune saatus – nad 
pannakse hoidlariiulitele ning uurijate kätte nad enam 
ei satu, sest kasutamine toimub edaspidi üksnes veebi 
vahendusel.

SUMMARY

Digitisation projects at the National Archives
Lauri Leht

Six applications for structural support were financed from the program Development of  the Information Society of  
the Ministry of  Economic Affairs and Communications in 2009-10. The objective was to digitise and make publicly 
available archival documents of  the National Archives collection. The work included the digitisation photo negatives, 
parchments, VCs, maps, nitrate films and paper documents. The article presents a survey of  realising these projects in 
2010-2012. 
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Pärgamendiürikute digiteeri-
misest Ennistuskojas Kanut  
aastatel 2010–2012
 

Mari Siiner 
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
mari.siiner@kanut.ee

Andres Uueni
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
andres.uueni@kanut.ee

Hävimisohus ja avalikku huvi pakkuva ainese digitee-
rimise kõrval on mäluasutused üha enam tähelepanu 
hakanud pöörama ka objektide ja kollektsioonide väär-
tuspõhisele digiteerimisele (1). Struktuurifondide kaudu 
aastatel 2009–2012 Eestis seni rahastatud 18 digitaalse 
kultuuripärandiga seotud projekti hulgas oli üheks sel-
liseks projektiks unikaalsete objektide kollektsiooni di-
giteerimine, kus Ennistuskoda Kanut tegi Eesti vanima, 
13.–20. sajandi pärgamentalusel dokumendipärandi kol-
lektsiooni digiteerimisel koostööd Rahvusarhiivi, Tallin-
na Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseumiga.
Projekti „Eesti vanima dokumentaalse kultuuripärandi 
(Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloo-
muuseumi pärgamendi-kollektsioonide) digiteerimine ja 
online-juurdepääsu loomine” käigus Rahvusarhiivi, Tal-
linna Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseumi kogudest 
digiteeritud pärgamentürikute 4122 lehte (vaated recto ja 
verso) on digikollektsioon Eesti ala unikaalseimast käsikir-
jalisest dokumendipärandist. 

Kokkuvõte projektist

Ennistuskoja Kanut ülesandeks selles projektis oli koos-
tööprojekti logistiline korraldamine, pärgamentürikute 
ettevalmistamine digiteerimiseks, ürikute turvalisuse, sei-
sundile vastav ja mittekahjustav käsitsemine ning sellise 
tehnika ja tehnoloogia kasutamine, mis tagaks digiteeri-
misel tagatiskoopiatele esitatud tehniliste nõuete täieliku 
ja kvaliteetse täitmise.
Selle kollektsiooni varaseim ürik on aastast 1237, kui oli 
lõppenud Eesti esiajalugu ehk muinasaeg ja algas meie 

maa ajaloo varakeskaeg, mis kestis 14. sajandi keskpai-
gani. Kollektsioon sisaldab arvukalt ürikuid keskaja tei-
sest poolest ja hiliskeskajast (kuni reformatsioonini 16. saj 
keskel). Samaväärne kogus ürikuid on pärit Rootsi (1629–
1710) ja Vene suurvõimu (1710–1918) perioodist (2). 
Digiteeritud kollektsiooni pärgamentürikud on enamasti 
ühe- või mitmelehelised ja eri viisil vormistatud, enami-
kus käsikirjalised dokumendid eri kirjaviiside, pitserite, 
punutiste ja muude dokumentidele iseloomulike rekvisii-
tidega. Ligi nelisada lehte on vormistatud koodeksitena, 
kolm pärgamentürikut rullidena. Ürikute formaat on va-
hemikus 7,9 x 10,9 cm kuni 75 x 232 cm. Ürikud on da-
teeritud perioodi 13.–20. sajand ja pärinevad Euroopa eri 
regioonidest (Taani, Rootsi, Poola, Venemaa, Saksamaa, 
Vatikan, Prantsusmaa jt). Kollektsioon sisaldab kloost-
rite, ordumeistrite, kuningate, piiskoppide ja Tallinna 
magistraadi väljastatud dokumente, valitsejate privilee-
gide kinnitusürikuid jpm. Ajaloolise ainestiku unikaal-
suse kõrval annab digiteeritud kollektsioon samuti hea 
ülevaate pärgamentürikute valmistamise ja vormistamise 
kultuurist läbi seitsme sajandi (graafik 1) (3, 4). 

Ürikute konserveerimisest

Üle kahe tuhande aasta kirjutusmaterjalina kasutatud 
pärgament oli lähiajani tunduvalt vähem uuritud ma-
terjal kui paber, mis võeti kasutusele Euroopas alles 11. 
sajandil. 16. sajandiks oli paber küll dokumentide vor-
mistamisel juba Euroopas levinuim materjal (5), kuid 
pärgamendi valmistamise oskus ja pikaajalise säilivuse 
hea maine kindlustas sellele kirjutusmaterjalile laia levi-
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ku tähtsate dokumentide vormistamisel veel sajanditeks 
ning modernse pärgamenditootmise ja kasutamise veel 
tänapäevalgi.
Viimase aastakümne pärgamendi omaduste ja kollagee-
ni kiu uuringute tulemused makroskoopilisel (visuaal-
sed hinnangud, mustrikeele analüüs), mikroskoopilisel 
(0,001–0,1 mm), mesoskoopilisel (0,05–0,1µm) ja na-
noskoopilisel (6–7,5 nm) tasemel on oluliselt muutnud 
pärgamendi konserveerimise tehnoloogia ja säilitamise 
printsiipe (6). Neid IDAP (Improved Damage Assess-
ment of  Parchment) projekti aruannetes vormistatud 
baasteadmisi on soovitav kasutada nii üksiku pärgamen-
türiku kui ka terve kollektsiooni seisundi hindamisel ja 
säilitamise korraldamisel.
Erinevalt Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Ajaloomuuseu-
mi kogude 2574 digiteeritavast ürikust, millest enamik 
konserveeriti, korrastati ja pakendati säilitusümbristesse 
projekti kestel, oli Rahvusarhiivi 1548 pärgamendiüri-
kut projekti alguseks konserveeritud ja digiteerimiseks 
korrastatud (7). Rahvusarhiivi pärgamendikollektsiooni 
füüsilise seisundi, kahjustuste määratlemise ja konser-
veerimise aluseks oli võetud „Parchment Assessment 
Report“, mis töötati välja IDAP  projekti raames aastatel 
2002–2005 (8).

Rahvusarhiivi konserveerimispraktikat kasutati projekti 
kestel Ennistuskojas Kanut ja Ajaloomuuseumis üriku-
te konserveerimisel.  Lisaks kasutati aastatel 2010–2012 
Kanutis konserveerimisel, seisundi hindamisel, kahjus-
tuste atlase ning eestikeelse terminoloogia andmekogu 
koostamisel IDAP projekti juhiseid hilisemast ajast (9) 
ja teisi käsikirjaliste pärgamentürikute uuringute tulemusi 
(10, 11, 12, 13) . 
Vaatamata sellele, et digiteerimisprojektis puudusid res-
sursid ürikute konserveerimis- ja korrastamistöödeks, 
tegid Tallinna Linnaarhiivi, Eesti Ajaloomuuseumi ja 

Ennistuskoja Kanut konservaatorid need tööd ära, kasu-
tades asutuste eelarvelisi vahendeid. Kõrgekvaliteediliste 
tagatisfailide saamiseks oli konservaatorite töö pärga-
mentürikute korrastamisel ja dokumenteerimisel märki-
misväärselt suure tähtsusega.

Graafik 1. Ürikute vanuseline jaotus.

Ill 1. Kanutis konserveeritud ürik: a) üldvaade enne (recto, verso),  
b) üriku avamine, c) murrete niisutamine, d) lokaalne silumine.
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Digiteerimisest

Lisandunud teadmisi ja säilitamisele esitatavaid nõudeid 
on oluline arvestada ka pärgamentürikute digiteerimisel, 
kui ürikute transportimisel ja digiteerimise ajal ei ole sa-
geli võimalik tagada ettenähtud säilitustingimusi (14). Di-
giteerimisel toimuv õhutemperatuuri tõus, õhuniiskuse 
alanemine ja tugev valgussaaste digikaamera tööpiirkon-
nas nõuavad läbimõeldult optimaalset töökorraldust, et 
minimeerida pärgamendi seisundi halvenemist. Kollekt-
siooni digiteerimisel kasutatud kõrgete tehniliste näita-
jatega kaamera, tarkvara ja kalibreerimissüsteem tagasid 
stabiilselt kõrge tagatisfailide kvaliteedi, mida kontrolliti 
failide sajaprotsendilise visuaalse ülevaatamisega kogu 
projekti käigus. Vähem oluline ei olnud ka pärgamentüri-
kute tagatisfailide kvaliteedi hindamisel kriitiliselt analüü-
sida, millisel määral ürikus sisalduvat koguteavet oli üldse 
tehniliselt võimalik digitaalselt reprodutseerida (15). 

Digiteerimise töövahendina kasutati selles projektis Lin-
hof  Master Digi Repro Systemi ja Anagramm produc-
tion2 Scanbacki lahendust, mis on töökindla vahendina 
Kanutis kasutusel alates 2008. aastast. Kogu projekti 
jooksul oli objektiivina kasutusel Schneider-Kretuznach 
APO-Digitar 5,6/120mm. Digiteerimistööde nõutud 
eraldusvõimeks testtabelil oli üle kogu tööpinna vähe-
malt 2,8 joont/mm. Kasutatava tehnika kõrge kvaliteet 
võimaldas vastavalt eraldusvõime tabelile Resolution 
Pattern (ISO 3334, ISO #2, Optical Test Chart, NBS 1010a, 

NBS 1963, T-10) eraldusvõimet 6,3 joont/mm ilma segava 
moiré efektita. Kuna pärgamendi puhul on tegemist õrna 
ja kergelt kahjustuva materjaliga, siis oli optimaalseimaks 
kasutusel olnud avaks F11–16, mis tagas kvaliteetse tu-
lemuse skaneerimisajaga, mis ei kahjustanud pärgamen-
ti (ühe pärgamendi ühe külje puhas skaneerimisaeg oli 
u 2 minutit). Kogu projekti kestel oli ühtlane teravusta-
mine ja skaneerimisaeg lahendatud viisil, kus sügavuste-
ravuse seadete ulatus hõlmas vahemikku 2,5–3 cm. Do-
kumentide tasapinnalisuse erinevused tööpinnal mahtu-
sid 99% juhtudest sellesse vahemikku. 

Kuivõrd pärgamendid olid erinevas seisundis, nt mur-
dejooned, deformatsioonid, erineva peegeldumisega 
pinnad, siis iga üriku puhul kontrolliti ja kohandati digi-
teerimissüsteemi seadistust, et anda edasi maksimaalset 
detailsust. Antud lähenemine kindlustab üriku kvaliteet-
se reprodutseerimise.

Mööndusi kvaliteedis (sh oli raskendatud autentse to-
naalsuse saavutamine) tuli teha juhtudel, kui digiteeriti 
halvas seisundis deformeerunud ürikut, samuti siis, kui 
digiteeritava üriku materjalid või üksikud alad olid erine-
vate peegeldumisomadustega (pitserite läikivate pindade-
ga metallist ümbrised, samet- ja siidtekstiilid, metallniiti-
dega tekstiilid ja paelpunutised).

Oluliseks ja ajamahukaks osaks tervikliku digiteerimis-
lahenduse juures on alati kvaliteedi kontroll. Selle pro-
jekti puhul oli failide kvaliteedi kontroll lahendatud ka-
hetasandiliselt, esmalt digiteerimisejärgselt Ennistuskojas 
Kanut (faili nime, värvuse ja kadreeringu kontroll) ning 
seejärel samalaadne kontroll ka Rahvusarhiivi spetsialis-
tide poolt. Kvaliteedinõuetele vastas 99,1% digiteeritud 
ürikutest. Kvaliteedinõuetele mittevastavate failide korral 
digiteeriti ürik uuesti. 0,9% kvaliteedi nõuetele mittevas-
tavuse põhiliseks põhjuseks oli üriku halb seisund või 
asjaolu, et ürikul olid erineva kõrgusega manused, mis 
ulatusid teravustamise alast välja ja nende skaneerimis-
aega ei olnud võimalik pärgamendikahjustuste tõttu ka 
pikendada. 

Projekti logistiline korraldus toimis hästi tänu digiteeri-
mistehnika töökindlusele, paindlikule töökorraldusele 
(ajakavale) ja töögrupi liikmete kvalifikatsioonile. Pro-
jekti riskide ja vastumeetmete loetelu viiest võimalikust 
riskist osutus enim digiteerimise tempot aeglustavaks 
asjaoluks ürikute ettevalmistamise ja konserveerimistöö-
de suur maht, mis oluliselt ületas esialgse projekti ajaka-
va võimalusi. Seisakute vältimiseks muudeti paindlikult 
etappides digiteeritavate ürikute arvu ja vajadusel asen-
dati ühe tellija ürikud teise omadega.

Pärgamendid on vaadeldavad aadressilt:  
http://www.ra.ee/pargamendid.

Lisainformatsiooni saab Rahvusarhiivi kodulehelt:  
http://www.ra.ee/et/pargamendikogud-digiteeritud.

http://www.aig-imaging.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=AIIPI&Product_Code=T-10&Category_Code=Individual-Resolution-Targets
http://www.aig-imaging.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=AIIPI&Product_Code=T-10&Category_Code=Individual-Resolution-Targets
http://www.ra.ee/pargamendid
http://www.ra.ee/et/pargamendikogud-digiteeritud
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SUMMARY

About digitising parchment documents at the Conservation Centre Kanut in 2010-2012
Mari Siiner, Andres Uueni

Next to digitising material in danger of  perishing or crumbling away and thus being objects of  public interest, memory 
institutions  have started to pay more and more attention to digitisation value-based objects and collections. One of  
the most essential projects in 2010-2012 was Digitising and Creating Online Access to the Estonian Oldest Docu-
mentary Heritage (that is the parchment collections of  the National Archives, Tallinn Town Archive and the Estonian 
History Museum). 4122 sheets (recto and verso) of  parchment documents were digitised from the above-mentioned 
collections that certainly can be considered the most unique part of  manuscript documents in Estonian territory. The 
bigger part of  these digitised documents were also conserved and put in order as only the parchments of  the Estonian 
National Archives had been conserved and tidied for digitisation beforehand. 

The work the conservators accomplished when tidying and documenting the parchments was of  notable importance 
for getting the back-up files. Conservation work was based on Parchment Assessment Report that was worked out by 
the IDAP (Improved Damage Assessment of  Parchment) project in 2002-2005. Some later IDAP materials were also 
used. Long-time experience, special know-how and technical solutions were taken into account in order not to harm 
the original parchments. Active exchange of  information with conservators, detailed analysis of  the results and quality 
check-up also supported the whole process of  digitisation.

http://tera.chem.ut.ee/~ivo/Conservation/Eve_Keedus.pdf
http://www.eha.ee/arhiivist/pargament.pdf
http://www.idap-parchment.dk
http://www.codex-sinaiticus.net/en/project/digitisation.aspx
http://www.ndt.net/article/art2008/papers/140Bicchieri.pdf
http://www.maphist.nl/papers/vinland051220.pdf
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Suuremõõduliste kahemõõtme-
liste objektide digiteerimis- 
valmidus
 
Andres Uueni
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
andres.uueni@kanut.ee

Käesolevas artiklis vaadeldakse põhjalikumalt võimalik-
ke probleeme, mis on eeskätt seotud suuremõõduliste 
objektide, nagu postrite, plaanide ja jooniste digiteeri-
misega, kasutades peamiselt laiformaatskannerit (LFS). 
Sarnaselt LFS-ile kehtivad need tähelepanekud ka teiste 
digiteerimisvahenditega töötamisel, kuid võib öelda, et 
LFS on objekti seisukorra suhtes üks tundlikumaid. En-
nistuskojas Kanut on kasutuses LFS Ocè CS 4354S, mis 
on soetatud 2011. aasta märtsis (tabel 1).
LFS võimaldab oma tehniliste näitajate ja tarkvaraga ob-
jekti väga kvaliteetselt skaneerida. Optimaalne digiteeri-
misresolutsioon on 200–400 dpi, mis võimaldab saada 
puhtad jooned ja hea või rahuldava kvaliteedi. Kvaliteet 
võib olla kõikuv sõltuvalt nii digiteeritava objekti mater-
jalist kui ka värvide ja heleduse seadetest, mida operaator 
saab kontrollida ja vajadusel ka muuta. Oluline on siiski 
tähele panna, et objekt liigub läbi seadme ühtlase kiiru-
se ja võrdse survega objekti pinnale. Seda tehnoloogiat 
arendades on saavutatud tase, kus korgist ja silikoonist 
valmistatud rullikud on ühtlase haakumise ja kulumisega, 
mistõttu terviklikule ja heas seisukorras objektile digitee-
rimisprotsessi käigus kahjustusi ei teki, samuti on loodud 
fail hea kvaliteediga. 
Alternatiivseteks vahenditeks suuremõõtmeliste jooniste, 
plakatite ja teiste sarnaste objektide kvaliteetseks digitee-
rimiseks on uuemad Phase One ja Hasselbladti tooted, 
skanner Cruse, Anagramm-Linhof  Scanback ja mõned 
teised vahendid. LFS-i eelis on paljuski lihtsamas töövoo 
rakendamises, hinna ja kvaliteedi suhtes ning võrreldes 
mitmete kaamerasüsteemidega on võimalik tasapinnalise 

objekti moonutusteta digiteerimine suhtes 1 : 1. Olene-
mata valitud töövahendist on vaja see alati ka kalibreeri-
da ja seda kindlasti eriti enne suuremahuliste tööde alus-
tamist. Kvaliteetse ja ohutu suuremõõdulise pabermater-
jali digiteerimise eelduseks on objekti digiteerimisvalmi-
dus. Paberobjektide puhul saab digiteerimiseks sobilikku 
seisukorda määrata paljuski visuaalselt. Kindlasti peab 
iga kõhkluse korral konsulteerima erialaspetsialistiga või 
vastava kutsetasemega konservaatoriga, kes vajadusel 
konserveerib objekti või annab omapoolsed soovitused 
objekti käsitsemiseks digiteerimisel. 
Järjest enam digiteerimisele rõhku pannes on aga see 
digiteerimisele saadetud materjali kontrollimis- ja kor-
rastamisvajadus jäetud kõrvale kui tülikas vaheetapp. 
Põhjuseks on enamasti kas raamatu ilmumise või näituse 
avamise tähtaeg või ka siis lihtsalt unustamine. Sellist lä-
henemist peaks siiski vältima.
Tavapärasemad probleemid on objekti mehaanilised 
kahjustused, nagu rebendid (ill 1), puuduvad osad, ku-

Ill 1. Detail. Objekti läbiv rebend.

mailto:andres.uueni%40kanut.ee?subject=
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lumine, keerdumine (ill 2), kortsumine (ill 3) ja  teravad 
murdejooned. Halbades tingimustes säilitatud ja pikka 
aega mittekasutatud kollektsiooni puhul on tavapäras-
teks probleemideks ka ebasobivad parandused. Loetle-
tud kahjustused takistavad kvaliteetset digiteerimist. 
Digitaalse kujutise kvaliteeti vähendavad ka üldine määr-
dumus, plekid ja laiali valgunud värv, teksti kulumine, 
nagu ka erinevad bio-, põlemis- ja keemilised kahjustused. 

Materjali ebaühtlusest või ebakvaliteetse dubleeringu-
ga seotult tekivad digiteerimisel lisaprobleemid: objekti 
võimaliku kahjustumise oht (rebendid, kortsumine) ja 
objekti kontrollimatust liikumisest tekkivad nihked failis, 
mida on põhjustanud näiteks originaali ja taustamaterjali 
vahel olevad suured õhumullid (ill 4). Nende kahjustuse 
korral on Ennistuskojas Kanut praktiseeritud koostöös 
konservaatoritega pikaajalist sirutamist (min 3–4 näda-
lat) kerges pressis. Hilisem digiteerimine tehakse kasuta-
des läbipaistvat polüesterkilest dokumendiümbrikut või 
arhiivipüsivat pappi. Pärast digiteerimist on soovitatav, 
et konservaatori ettevalmistusega töötaja vaataks objekti 
üle ja hindaks selle töötlusjärgset seisundit. 
Kahjustunud ja eelnevalt korrastamata objektide digi-
teerimiseks võimalik, kuid kindlasti ajutine lahendus on 
kaardiskanneriga digiteerimisel kasutada läbipaistvaid 
polüesterkilest (PE) dokumendiümbrikuid, mille vahele 
objekt paigutatakse (Kanutis on kasutusel A3 kuni A0 
läbipaistvad polüesterkilest dokumendiümbrikud), või 
siis tuleks kasutada sootuks teist tehnoloogiat. Ennis-
tuskojas Kanut on alternatiivse vahendina tasapinnalis-
te suuremõõtmeliste objektide digiteerimiseks kasutusel 
Anagramm-Linhof  Scanback koos elektromagneetilise 
lauaga (A0); see laud võimaldab sirutada tasapindseks 
kuni 2 mm paksust kergelt lainelist pabermaterjali.
Oluline on mõista, et digiteerimisel objekti informat-
sioon alati teisendatakse – viiakse digitaalsele kujule ja 
selle tehes esinevad mõningad informatsioonikaod. Kui 
objektil on kahjustused, mis takistavad maksimaalse või-
maliku tasemega digiteerimist, siis on kaod originaaliga 
võrreldes oluliselt suuremad ja tulemus pole nii kvali-
teetne. Lisaks võib probleemset objekti veelgi kahjustada 
transport ja ebaõige digiteerimine. 
Kultuuripärandi säilitamise, kvaliteetse digiteerimise ja 
levitamise jaoks on objekti seisukord äärmiselt tähtis 
ning sellega peab tingimata erinevate tööde, kaasa arva-
tud digiteerimise kavandamisel arvestama. Korrastatud 
objekti võib nimetada digiteerimisvalmidusega objektiks.

Ill 2. Detail mitme eri kahjustustega plakatist: leht kortsunud, serv 
keerdunud, rebendid, materjalikadu.

Ill 3. Erinevad kahjustused, sh kortsumine.

Ill 4. Detail dubleeritud objektist, mille tagaküljel on õhumullid.
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Tabel 1. Laiformaatskanneri Ocè CS 4354S tehniline informatsioon
Skaneerimislaius 1372 mm 
Originaali laius 1420 mm
Skaneerimispikkus limiteerimata
Originaali pikkus limiteerimata
Originaali paksus reguleeritav, kuni 15 mm
Optiline resolutsioon min 508 dpi
Interpoleeritud resolutsioon min 1200 dpi
Skaneerimiskiirus ca 2 m/min

Värvitoonid 48 bit (16 bit kanal) 
Värviruum sRGB
Kalibreerimine võimalik teostada on site
Tehnoloogia CCD
Ühendus USB 2.0 / USB3.0 / Firewire 

1394
Faili formaat TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, 

JPEG2000, PNG
Väljastusalus jah
Läbipaistev dokumendiümbrik 
õrnade objektide digiteerimiseks

jah

Hoolduse ja teeninduse võimalus 
Eestis

jah

SUMMARY

The digitisation readiness of the wide-format 2D objects
Andres Uueni
 
Digitisation of  wide objects (posters, plans, maps, etc.) is an increasingly demanded digitisation service today. The 
Conservation Centre Kanut has been providing wide-format digitisation know-how and service since 2008 and a 
special scanner has been available since 2011. Accurate and high-end quality output is less time consuming, more cost-
effective and also less distorted than camera systems. Controlled calibration process guarantees clean lines and good 
digital colour representation.
Although high-end equipment is adjustable and very gentle with fragile objects (e.g. transparent document folders), 
problems still exist with objects not properly conserved. The problems are often not identified and may even be ne-
glected by the memory institutions and so demand extra attention from the service provider’s digitisation operators 
and conservators.
These objects are not ready for digitisation due to previous preservation conditions, uncontrolled usage, inappropriate 
conservation methods or for some other reasons.
Digitisation readiness means that the object would have been checked by a memory institution specialist. All the prob-
lems should have been identified, described and possibly solved by conservation or preservation treatments.
Cultural heritage digitisation work flow and the highest quality can be maintained when conservation and digitisation 
work closely together and appropriate information is provided by a memory institution.
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3D tehnoloogiate testimine ja rakendamine ulatub 
1950.–1960. aastatesse, kuid aktiivsemalt on tehnoloo-
giad, eeskätt raalprojekteerimine (CAD) olnud kasutusel 
alates 1980ndatest. Raalprojekteerimine on arvuti abil 
objektide (masin, hoone) kujundamine ja seda kasuta-
takse tänapäeval masinaehituse, disaini ja arhitektuuriga 
kokku puutuvates valdkondades. Nüüdisaegsed CAD-i 
tarkvaralahendused pakuvad nii 2D vektoripõhiseid joo-
nestamissüsteeme kui ka 3D maht- ja pindmodelleeri-
mist. Teised valdkonnad, kus on tehtud olulisi 3D teh-
noloogia arendusi, on kaitsetööstus ja meditsiin. Riist- ja 
tarkvara arenduste tulemusena on nüüdisaegsed tehno-
loogiad oluliselt universaalsemad ja neid saab erinevates 
situatsioonides paindlikumalt kasutada, samuti pole vaja 
pikka ja keerulist väljaõpet. Kultuuripärandi dokumen-
teerimisel on erinevad 3D tehnoloogiad ja nende kom-
binatsioonid olnud aktiivsemalt kasutuses 1990ndate 
algusest. Seoses kultuuripärandiga on mitmel pool maa-
ilmas käimas erinevaid projekte, kus kasutatakse objek-
tide dokumenteerimisel 3D laserskaneerimist ja tehakse 
ajalooliste ehitiste või museaalide dokumenteerimist ja/
või analüüsi (nt CyArk).

3D laserskaneerimine

3D laserskaneerimine on protsess, kus füüsiline objekt 
konverteeritakse täpseks digitaalseks 3D-mudeliks. 3D 
laserskaneerimisel saab salvestada kiiresti ja täpselt nii 
objekti kuju kui ka mõõtmeid. 
Protsessi esimeses faasis luuakse punktipilv, millest on 
võimalik hiljem luua täielik digitaalne mudel, mida saab 
kasutada uuringutes, pöördprojekteerimisel ja kvaliteedi 

kontrollis. Kui fotokaamera salvestab igas punktis ainult 
objekti pinna värve, siis 3D laserskanner omistab igale 
punktile asukoha XYZ-koordinaadistikus, lisaks võimal-
dab osa laserskannereid salvestada ka pinna värve, andes 
juba punktipilvena võrdlemisi fotorealistliku tulemuse. 
Objekti asukoha koordinaate saab määrata nii lokaalses 
koordinaatsüsteemis kui ka nt Eestis L-Est-koordinaat-
süsteemis. Mitmetel 3D laserskanneri mudelitel on sisse 
ehitatud vahendid geoinfosüsteemi (GIS) rakenduste ka-
sutamiseks. Nüüdisaegsed 3D laserskannerid on täpsed 
ja olenevalt mudeli eesmärkidest suutelised ka suurelt dis-
tantsilt (nt 300 m) objekti kvaliteetselt digiteerima. Kva-
liteetne 3D laserskaneerimine tagab hilisema võimaluse 
luua mudel, kus objekti detailid on näha ca 0,5–1,5 mm 
täpsusega.  Sõltuvalt objekti karakteristikutest kasuta-
takse erinevaid laserskannereid: time-of-flight, faas (phase), 
struktuurvalgustusega (structure-light) ja käsiskannerid 
(hand-held scanner). 3D laserskaneerimisele kuluv aeg sõl-
tub suurel määral seadme tüübist, uudsusest, vajalikust 
resolutsioonist, dokumenteerimise eesmärgist, nõuetest 
ning valitud meetodist. 

Võimalused andmete salvestamiseks ja töötlemiseks

Nüüdisaegne kontaktivaba 3D laserskaneerimise tehno-
loogia, kus objektile otseselt ei asetata ega kleebita ree-
pereid (target’eid), võimaldab salvestada andmeid objekti 
kahjustamata. 3D laserskaneerimist või lasermõõdista-
mist ja CAD-failide loomist kasutatakse kultuuripäran-
diga seotult järjest enam mälestiste ja esemete dokumen-
teerimisel, samuti (allvee)arheoloogias. 

3D laserskaneerimine on üks sobilikumaid meetodeid 

mailto:andres.uueni%40kanut.ee?subject=
http://archive.cyark.org
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täpse 3D-mudeli loomiseks objektist, millel puuduvad 
korduvad elemendid. 3D laserskaneerimise ja andmete 
töötlemise tulemusel saadud täpne 3D-mudel on paljudel 
juhtudel parim alusmaterjal objekti olukorra fikseerimi-
seks. See on konservaatoritele ja restauraatoritele sobilik 
meetod märkida ära näiteks kahjustused. 3D laserska-
neerimise tulemusena loodud punktipilve, mis on oma 
olemuselt raster-informatsioon, on võimalik kasutada 
ka universaalsemalt, nt BIM-mudeli loomiseks. CAD- ja 
BIM-mudelid on n-ö intelligentsemad vektormudelid, 
mida saavad kasutada insenerid, projekteerijad ja ehita-
jad. On olemas ka riistvaralised töövahendid CAD-i sal-
vestamiseks, samuti on levinud scan-to-BIM-lähenemine.

3D dokumenteerimisel eristatakse kahte põhilist meetodit:
a) reaalsed uuringud (reality-based survey), vajalik riistvara 
(3D laserskanner, kaamera) ja tarkvara;
b) reaalsusele mittevastavad lahendused (nonreal app-
roach), kasutakse protseduurmodelleerimist, vajalik ainult 
tarkvara (nt 3ds Max).

Kuna riist- ja tarkvara hinna tõttu on 3D laserskaneeri-
mine veel paljudel juhtudel kättesaamatu, siis on loodud 
mitmeid lahendusi 3D-mudeli loomiseks. 
Üks alternatiivne võimalus esteetilise 3D-mudeli loomi-
seks on näiteks Leuveni Ülikooli juures toimiv Arc3D vee-
bipõhine teenus. Selle lahenduse puhul on oluline meeles 
pidada, et teenuse abil fotodest loodud 3D-mudel pole 
mingis konkreetses skaalas ning enamasti pole kaamerad 
ka kalibreeritud. Seda lahendust ei saa võtta kui täpset 
objekti dokumentatsiooni, küll aga on tulemus kasutatav 
objekti visualiseeringuna. Sarnaseid veebipõhiseid teenu-
seid, kus töödeldakse fotosid algoritmidega, on veelgi, nt 
3d som jpt. Enamik teenuseid kasutab erinevad algoritme 
ja seadeid, mistõttu samade kujutiste töötlemisel saadak-
se eri teenusepakkujatelt oluliselt erinevaid tulemusi.
Teine ja väga levinud võimalus on vana meetodi – fo-
togrammeetria – taaskasutamine kombinatsioonis  täna-
päevaste tarkvaralahendustega. See on oluliselt täpsem 
kui veebipõhise rakenduse abil kalibreerimata kaamera-
tega tehtud mudel. Väga paljudel juhtudel, nii tootedisai-
nis kui ka kultuuriobjektide puhul, kasutatakse just seda 
meetodit. Üks kasutatavamaid tarkvaralisi lahendusi, mil-
lega on võimalik 3D-mudelit luua, on PhotoModeler. 

Punktipilvede ja mudelite loomisel pole suurte failidega 
toime tulevaid vabavaralisi lahendusi palju, kuid mõned 

olulisemad tasuks siin siiski ära märkida: 
a) Blender – tarkvara funktsionaalsus väga lai, pak-

kudes vahendeid modelleerimiseks, tekstuurimi-
seks, valgustamiseks, animeerimiseks ja video 
järeltöötluseks;

b) MeshLab – universaalne tööriist erinevates situat-
sioonides;

c) Trimble SketchUp  – mõeldud modelleerimiseks;
d) 123D Catch – Autodeski vabavaratoode.

Oluline osa 3D laserskaneerimise tulemuste visualisee-
rimisel on modelleerimisel. Mudeli tegemise aeg sõltub 
otseselt objekti keerukusest ja 3D laserskaneerimisel ka-
sutatud resolutsioonist. Kvaliteetne mudel valmistatak-
se, kasutades punktipilvi, fotosid ja võimalusel ka jooni-
seid. 3D dokumenteerimisel on võimalik tekitada suur 
hulk esitusviise, lisada erinevaid kihte ja parameetreid. 
Hoolimata failide suurest mahust on võimaliku esita-
tava materjali hulk väga suur. Tulemusteks võivad olla 
siis kas erinevad visualiseeringud, 3D-mudelid, ortofo-
tod, mõõtkavas joonised,  prinditud 3D-mudelid või siis 
CNC-pinkidel loodud tooted.

Andmete säilitamine

Punktipilved ja 3D-mudelid võivad olla erinevas for-
maadis. Terviklike ja suuremahuliste 3D dokumentat-
sioonide pikaajalise säilitamise moodsad lahendused on 
paljuski veel arendusjärgus, neid uuritakse ning testitakse 
paljudes ülikoolides ja uurimislaborites. 

http://usa.autodesk.com/3ds-max
http://www.arc3d.be
http://www.3dsom.com
http://www.photomodeler.com
http://www.blender.org/
http://meshlab.sourceforge.net/
http://www.sketchup.com/
http://www.123dapp.com/catch
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Üldlevinud praktika on, et andmete säilitamiseks sobi-
likud formaadid oleks võimalikult üldkasutatavad või 
oleks olemas võimalus konverteerida see informatsioon 
laiemalt levinud formaatidesse, mida on võimalik töödel-
da paljude tarkvaradega. Sellised formaadid on näiteks 
ZYX, DXF, X3D ja Collada. 
Veebis ja universaalseks esitamiseks on sobilikem for-
maat 3D PDF, samuti erinevad videoformaadid. Veebis 
ja mobiilsetes seadmetes (nutitelefon, PDA, PAD) toimi-
vad lahendused, nagu nt HTML5, on praegu veel aren-
damisel.

Kokkuvõte

Moodsad 3D dokumenteerimise meetodid võimaldavad 
kombineerides aidata oluliselt kaasa objekti uuringute 
läbiviimisele ja informatsiooni arhiveerimisele.  Parima 
tulemuse annab erinevate meetodite, näiteks fotogram-
meetria, laserskaneerimise, multispektraal- (IR, UV, 
röntgen) ja topograafiliste uuringute kombinatsioon. 
Üks olulisemaid väärtusi 3D laserskaneerimise puhul on 
see, et objekt on reaalselt ja täpselt digiteeritud. Olene-
valt seatud eesmärkidest on võimalik ajatada töötlemist 
vastavalt vajadusele, kaotamata algmaterjali, näiteks teha 
esmalt objekti väline modelleerimine (tekstuur, lihtsusta-
mine, renderdamine) ja vajadusel hiljem geomeetrilised 
uuringud, andmete töötlemine, integreerimine/sidumine 
ja linkimine teiste allikatega. Nii on võimalik punktipilve 
põhjal teostatud mudelil täpselt kaardistada kiriku sei-
nal olev maal ja selle võimalikud ülemaalingud, lisades 
juurde informatsiooni temperatuuri- ja niiskusmuutuste 
kohta. Tehes korduvuuringu, on võimalik lisada doku-
mentatsioonile ajatelg, et fikseerida võimalikud muutu-
sed ajas ja keskkonnas.

Mida aeg edasi, seda operatiivsemaks, täpsemaks, usal-
dusväärsemaks ja soodsamaks muutuvad ka 3D lasers-
kaneerimise ja CAD-i salvestamise töövahendid. Areng 
riist- ja tarkvara osas on kiire ning mahukate failide tööt-
lemisele kuluv aeg ja keskmine hind langevad. 
Töövoo, meetodite ja kasutatavuse osas teeb ka Ennis-
tukoda Kanut koos partneritega SMC-projekti raames 
reaalseid uuringuid (lisainfo: smcproject.org.ee).

Nüüdisaegne 3D dokumenteerimine on interdistsipli-
naarne, kättesaadav ja praktiline viis objekti informat-
siooni talletada. Informatsiooni on võimalik jagada ha-
ridus-, turismi-, teadus-, kaitse- ja meelelahutuslikel ees-

märkidel, kusjuures alusmaterjal on kõigi valdkondade 
puhul sama.
Lähtuda tuleks põhimõttest, et kultuuripärandi objektide 
dokumenteerimine on nii lõpptoode kui ka kestev prot-
sess ning selle haldamine ja säilitamine on oluline samm 
ka kultuuripärandi säilitamisel.

Kasulikud lühendid
BIM = Building information modeling 
CAD = Computer-Aided Design 
CAAD = Computer-Aided Architectural Design 
CNC = Computer Numerical Control 
DTM / DSM = Digital terrain/surface model
GIS = Geographic Information Systems  
GPS = Global Positioning System 
HDR = High Dynamic Range
LiDAR = Light Detection And Ranging, ka LADAR 
GNSS = Global Navigation Satellite Systems 
INS/IMU=Inertial Navigation Systems/Inertial Measu-
rement Units 
GIS = Geographic Information Systems
Web-GIS 

Kasulikud lingid
http://en.wikipedia.org/wiki/3d_scanner

http://en.wikipedia.org/wiki/Structured-light_3D_scanner

http://en.wikipedia.org/wiki/2D_to_3D_conversion 
http://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_modeling 
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_safety

http://cipa.icomos.org

Projektid:
Projekt CyARK: http://archive.cyark.org

Projekt VCC 3D: http://www.vcc-3d.org 
Projekt 3D Coform: http://3d-coform.eu/index.php 
Heritage 3D: http://www.heritage3d.org 
Projekt V-MUST: http://www.v-must.net 

http://en.wikipedia.org/wiki/3d_scanner
http://en.wikipedia.org/wiki/Structured-light_3D_scanner
http://en.wikipedia.org/wiki/2D_to_3D_conversion
http://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_modeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_safety
http://cipa.icomos.org/
http://archive.cyark.org/
http://www.vcc-3d.org/
http://3d-coform.eu/index.php
http://www.heritage3d.org/
http://www.v-must.net/
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SUMMARY

3D documentation of cultural heritage
Andres Uueni

Modern 3D documentation methods may considerably help cultural heritage research and archiving the information. 
The best results can be achieved when various methods like photogrammetry, laser scanning, multispectral (IR, UV, 
X-ray) and topographic research are combined. The available tools are increasingly advanced. Soft- and hardware de-
velopments are rapid and the time spent working on large files shortens as the costs diminish.
Modern 3D documentation is an interdisciplinary, applicable and practical way to save information on an object on a 
singular basis that can be used for various purposes, such as education, tourism, science, defence, entertainment. Any 
such document of  cultural heritage object is simultaneously the result and a process, essential for safeguarding cultural 
heritage. 
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Kunstiteoste graafiline märke   
süsteem – uus digiarendus    
Eesti Kunstimuuseumi konser-
veerimisvaldkonnas
 
Hilkka Hiiop
Eesti Kunstimuuseum
Weizenbergi 34 / Valge 1
10127 Tallinn
hhiiop@hotmail.com

Eesti Kunstimuuseumis töötati välja spetsiaalne ar-
vutiprogramm, mis hõlbustab ja kiirendab konser-
vaatorite tööd seisundipasside ning graafilise doku-
mentatsiooni vormistamisel.

Muuseumide ülesannete hulka kuulub teoste eksponee-
rimise kõrval nende kogumine ja sobivates tingimustes 
säilitamine. Kõik need tegevused kaasavad ühel või teisel 
moel konservaatoreid, kes hoolitsevad muuseumikol-
lektsioonidesse kuuluvate objektide hea käekäigu eest. 
Selleks jälgitakse teoseid pidevalt ning vajadusel tehakse 
konserveerimistööd. 

Nii nagu arsti töö juurde kuulub lisaks patsiendi tervis-
liku olukorra hindamisele ja ravile ka ravimeetodite ning 
haigusnähtude talletamine tuleviku tarvis, on ka konser-
vaatorite ülesanne fikseerida ja  säilitada teoste elulugu. 
Sellele toetuvad kõik tulevased tegevused objekti füüsi-
lise poolega, näiteks sobivate konserveerimismeetodite 
valik. Informatsiooni talletamiseks kasutatakse erinevaid 
dokumenteerimise viise, mille hulka kuuluvad fotograafi-
line, kirjalik ja graafiline dokumenteerimine. Kui fotos ja 
sõnas edastatud informatsioon ei vaja lahtiseletamist, siis 
graafiline dokumenteerimine küll: see on traditsiooniline 
viis ühel või teisel moel muuseumiobjekti visuaalile (joo-
nisele või fotole) markeerida teose seisundi ja konservee-
rimistöödega seotud andmestikku. Sellisena on võimalik 
haaratavalt visualiseerida informatsioon, mida on keeru-
line kirjeldada sõnas või pildis. Nii näiteks fikseeritakse 

seoses näitusetegevusega iga üksikteose füüsiline seisund 
nii „kodu-“ kui ka „külalismuuseumis“,  sest tööde trans-
pordi, mikroklimaatiliste hüpete, eksponeerimise jms 
kaasneb risk kunstiteost kahjustada. Omamoodi on see 
hinnaliste muuseumiobjektide kindlustusgarantii, mille 
abil jälgitakse teoste füüsilist olukorda ning tuvastatakse 
kahjustuste tekkimise aeg, koht ja põhjus. Erialases ter-
minoloogias nimetatakse sellist dokumenti teose seisun-
dipassiks. Analoogiline graafiline kaardistus kaasab ka 
teoste konserveerimist, mille abil kirjeldatakse töö sei-
sundit, kahjustuste hulka ja tüüpi, tehtud parandustööde 
mahtu jm. 

Seesugune graafiline markeerimine tehti traditsiooniliselt 
läbi käsitsi, kasutades aluseks kas fotot või joonist, mil-
lele asetati transparentpaber. Paberile märgiti värviliste 
kirjutusvahenditega vajalikud andmed. Dokumendiga 
kaasnes legend vastava märgi või värviga tähistatu sele-
tamiseks. 

Nüüdisaegsel digitaalajastul on vabakäelise markeerimise 
asendanud arvuti. Levinumate märgistusprogrammidena 
kasutatakse Photoshopi või Autocadi. Ning siit on saa-
nud alguse konservaatorite dilemma: olles treenitud eel-
kõige tegema ülipeent konserveerimise ja restaureerimise 
tööd, ei suhestu nad sageli keeruliste arvutiprogrammi-
dega. Tulemuseks on osa olulise dokumentatsiooni puu-
dulik esitamine või üldse puudumine. 

Selle kogemuse ning üha aktiivsemaks muutuva rahvus-
vahelise näitusetegevuse baasilt otsustati Eesti Kunsti-
muuseumis välja töötada spetsiaalne arvutiprogramm, 
mis hõlbustaks ja kiirendaks konservaatorite tööd seisun-
dipasside vormistamisel. Projekti toetas Riigi Infosüstee-

mailto:hhiiop%40hotmail.com?subject=
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mide Arendusfond ja infotehnoloogilise külje lahendas 
Wieseman Interactive koostöös Eesti Kunstimuuseumi 
spetsialistidega.

Süsteemi toimimiseks töötati välja ja programmeeriti 
erinevate kunstiteose liikide jaoks (graafika, maal, skulp-
tuur, kaasaegne kunst) kohandatud kahjustuste nimeki-
ri, mille juurde kuulub graafiline sümbolsüsteemis ting-
märk ja vabalt valitav värvitoon. Et hõlmata erinevate 
materjalide võimalikke kahjustusetüüpe, loodi selliseid 
legendimärke sadu. Laadides programmi teose foto, tar-
vitseb vaid hiireklõpsuga valida vajalik kahjustusetüüp 
ning kanda selle levikuala fotole. Dokumentatsiooni täp-
susastme huvides on markeeritavat fotot võimalik suu-
rendada sõltuvalt foto kvaliteedist kuni originaalobjekti 
suuruseks. Nii saab kahjustuse markeerida ülitäpselt. 

Et süsteemi toimimist veelgi hõlbustada, võeti kasutusele 
puutetundliku ekraaniga sülearvutid, millele saab märgis-
tuse kanda digitaalse pliiatsi abil. Sellisena on see kon-
servaatorite jaoks justkui tagasiminek harjumuspärase 
vabakäejoonistuse juurde, üksnes kordades suurenenud 
täpsusastmega ja dokumentatsiooni digitaalse lõpptule-
miga. Kui seniajani võttis aktiivse näitusetegevusega seo-
tud seisundipasside vormistamine märgatava osa konser-
vaatorite tööajast, siis nüüd loob programm automaatselt 
vajaliku informatsiooniga varustatud dokumendi hetke-
ga. Sama süsteemi alusel kaardistatakse graafiliselt põh-
jalike konserveerimisprojektidega kaasnev andmestik, 
mis kajastab ja visualiseerib teose konserveerimiseelse 
seisundi ning tehtud tööde ulatuse. Et süsteem on veebi-
põhine, võib seda levi olemasolul kasutada kus ja millal 
iganes. Nii näiteks saab kirikumaalingu graafilise kahjus-
tuse kaardistamise soovi korral teha originaalteose ees.

Et igasugust visuaalmaterjali, sh graafilist dokumentat-
siooni, on tulevikku vaatavalt äärmiselt oluline süsteem-
selt talletada, loodi projekti raames ka pildimaterjali di-
gitaalne arhiiv. Konserveerimise, tehnilise uurimise ja 
säilitamise valdkonnaga kaasneb väga mahukas pildiline 
dokumentatsioonimaterjal, eriti nüüdsel digitaalajastul. 
Nagu paljudes valdkondades, tõstab see ühelt poolt kor-
dades töö kvaliteeti, teisalt aga on materjalide akumu-
leerumise ning juhusliku talletamisega seotud suur risk 
– kas materjale on aastate pärast lihtne üles leida või lä-
hevad need arvutite hapruse tõttu kaotsi. Projekti raames 
loodud digitaalne arhiiv talletab kõik pildifailid süsteem-
selt ja seob konkreetse teose põhiinformatsiooniga. Nii 
on võimalik luua igale muuseumikollektsiooni kuuluvale 
tööle teose eluloo kaart, kuhu koondub kõik objektiga 

seostuv informatsioon ning säilib objekti seisundi ajalu-
gu. Kogu andmestik talletub muuseumi serverisse. Nii ei 
jää seisundipasside jm objektiga tehtud tegevuste fiksee-
rimine ühekordseks tegevuseks, vaid koondunud infor-
matsioon võimaldab jälgida kunstiteose käekäiku pikas 
perspektiivis.

Analoogseid süsteeme kasutatakse paljudes Euroopa 
muuseumides, kuid selle projekti innovatiivsus seisneb 
eelkõige laiapõhjalisuses ja kasutajasõbralikkuses. Kui 
reeglina katavad taolised digitaalsed märkesüsteemid 
vaid väikese lõigu konservaatori tegevusest, siis Eesti 
Kunstimuuseumis arendatud süsteemi on haaratud muu-
seumitöö erinevad lõigud: seisundipasside vormistami-
sest ja perioodilisest kunstiteoste inventeerimisest kuni 
ülidetailsete põhjalike konserveerimistööde graafilise 
kaardistamiseni. Kui teadaolevad analoogsed program-
mid jäävad arvutivõõrale kasutajale sageli üleliia keeruli-
seks ja aeganõudvaks, siis see programm on väga lihtsalt 
haaratav – tarvitseb võtta vaid hiir või digitaalne pliiats, 
klikkida õigele sõnale ning märkida ära vajalik. Restau-
raator saab keskenduda oma eriala tundmisele ehk ana-
lüüsile, mida märkida, mitte tehnilistele küsimustele, ehk 
kuidas märkida.    
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Ill. Napoli koolkonna 17. saj meistri Andrea Vaccaro ringkonnale omistatud maal „Simson ja Deliila“ (Kadrioru kunstimuuseum). 
Näide graafilisest dokumentatsioonist, mille abil on kaardistatud erinevatest ajajärkudest pärinevad ulatuslikud restaureerimis- ja paran-
dustööd. 

SUMMARY

The graphic documentation of art pieces – a new digital development in the field of conservation at the Estonian 
Art Museum
Hilkka Hiiop

A special computer program that was worked out at the Estonian Art Museum makes the work of  conservators with 
condition reports and graphic documentation considerably quicker and easier. While many European museums use 
the same kind of  programs, the present one is innovative as it is user-friendly and has a wide scope. As a rule, the 
digital graphic documentation is but a small part of  the conservator’s work but the system developed at the Estonian 
Art Museum covers various fields beginning from the condition reports and periodical inventories up to the general 
graphical mapping of  detailed conservation assignments.
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Ausalt ja avameelselt –  quo  
vadis, konservaatorite kogu-
kond?
 

Marike Laht
Eesti Vabaõhumuuseum
Vabaõhumuuseumi tee 12
13521 Tallinn
marike@evm.ee

Arvestades järjest kiirenevaid muutusi meie ümber, on 
igati paslik küsida – kuhu lähed, Eesti konservaatorite 
kogukond? Kuid koos sellega peaks äkki küsima, ausalt ja 
avameelselt – milline sa oled, konservaatorite kogukond?
Kas sa oled noor, kel ainult mõni aasta möödas koo-
lilõpust ning sinu teod ja tegemised on kõik moodsalt 
projektipõhised, või ehk oled sa juba eakam ja istunud 
oma töölaua taga aastaid, et mitte öelda aastakümneid, 
liikudes kindlaks kujunenud radu ja ammu omandatud 
töövõtteid kasutades päevast päeva edasi? Või oled ehk 
vaatamata oma pikaaegsele kogemusele siiski pidanud 
sammu muutuvate aegadega ja suudad jätkuvalt näha 
uusi ideid ja võtta rõõmuga vastu arenguvõimalusi? Kül-
lap sobib kõik see eespool välja pakutu kirjeldamaks 
tänapäeva konservaatorit. Tihtipeale on tegu eri kombi-
natsioonidega eelkirjeldatust. Üks, mis kindlasti iseloo-
mustab olemasolevat konservaatorite kogukonda, on 
valmisolek üksteist nõu ja jõuga aidata, toimugu see siis 
noore konservaatori juhendamise või kogenud meistrite 
erudeeritud mõttevahetuse käigus. 
Muuseumides töötavad konservaatorid on eelkõige muu-

seumitöötajad ja alles seejärel konservaatorid, mis oma-
korda väljendub selles, et tööpõld on muutunud oluliselt 
laiemaks, kui ta oli veel paarkümmend aastat tagasi, olgu 
nendeks lisatöödeks näituste ettevalmistamine ja ülespa-
nek või mingid rollimängud. Konservaatoritelt on ooda-
tud ja oodatakse järjest enam lisaks konserveerimistööle 
nõustamist, kuidas esemetega ümber käia või kuidas neid 
kõige paremini säilitada. Need lisandunud ülesanded eel-
davad konservaatorilt peale erialase kompetentsi ka väga 
head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust.
Kuidas on siis lood selle professionaalsusega suhtlemi-
ses ja meeskonnatöös, mis on konservaatori kompetentsi 
lahutamatu kasvav pärisosa? Üldiselt on konservaatorid 
sõbralik rahvas ja vajalikud asjad saavad aetud. Teinekord 
aga juhtub, et ei mõelda, kuidas midagi ka oma lähimate 
kolleegide ringis öeldakse ning emotsioonid koos hilise-
mate hingearmidega on selles tundlike inimeste seltskon-
nas kiired tekkima. Kui emotsioonid on juba tekkinud, 
siis kipub vajaka jääma avatusest, konstruktiivsusest ja 
püüdest teist osapoolt mõista. Samas ei peeta tööala-
ses suhtluses pikka viha ning vajaduse korral suudetak-
se peale emotsioonide möödumist alustada uuelt lehelt, 
olgu ajendiks missioonitunne või professionaalsus.
Suhtlemisoskust ja koostöövalmidust nõuab ka järjest 
hoogustuv projektipõhine tegutsemine. Lisaks neile os-

Helen Tarvis
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
helen.tarvis@kanut.ee
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kustele vajavad projektid pidevalt valikutegemist efek-
tiivsuse vaatenurgast. Teinekord võib jääda mulje, et pro-
jekti vormis toimetamine ei ole kõige parem lahendus, 
sest paraku on kogetud projekte, mille kokkupanemisel 
on puudunud ettekujutus vajalikest eeltöödest (nt objek-
tide puhastamine-sirutamine, katalogiseerimine digiteeri-
mistöödeks) või ei ole õigesti osatud hinnata töömahtu 
ja töö tegemiseks kuluvat aega. Samuti on ette tulnud 
juhuseid, kus puudub pikem visioon ehk ettekujutus, mis 
neist objektidest edasi saab, kus ja kuidas projekti raames 
korrastatud objekte säilitama hakatakse, sest reeglina võ-
tab korrektselt vormistatud säilitusümbris oluliselt roh-
kem ruumi kui üks nuts riiulil. Mis efektiivsusest siin rää-
kida saab? Sellistest olukordadest on aidanud üle saada 
asjaosaliste paindlik ja teinekord lausa ennastohverdav 
tegutsemine, mis aga ei peaks kujunema reegliks. Need 
on olnud õppetunnid, mille meeldejätmisel ja kogemuste 
jagamisel on võimalik selgelt piiritletud aja- ja rahakuluga 
konkreetne töö ära teha, ning see on projektipõhise lä-
henemise eelis. Projektide loodud raamistikus töötamine 
nõuab igalt töörühma liikmelt pidevat valikute tegemist. 
See tähendab, et teinekord tuleb kokkulepitud eesmärgi 
saavutamise nimel põnev uurimislõng paremaid aegu oo-
tama jätta või piirduda üksnes objekti hooldustöödega, 
kuigi konservaatori silm on märganud oluliselt põhjali-
kuma sekkumise vajadust. See ei tähenda siiski, et ühe 
projekti raames tegemata jäänud tegevustest ei võiks väl-
ja kasvada uus projekt. Projektid tunduvad olevat tulnud, 
et jääda, ning suunata meid oma tegevust täpsemalt ka-
vandama ja juhtima.
Vaadates tänapäevasele konservaatorile vajalikke kompe-
tentse, hakkab järjest rohkem silma ootus ladusale ene-
seväljendamisele nii suulises kui ka kirjalikus vormis. Al-
gab see konserveerimisdokumentatsiooni koostamisest. 
Kuigi see oskus tundub elementaarne, peab tunnistama, 
et kahjuks ei ole konserveerimispassi täitmine kõikide 
konservaatorite jaoks lihtne ülesanne. Samas oli, on ja 
jääb konservaatori ülesandeks jäädvustada tehtud tööd, 
kasutatud materjalid ja kirjeldada rakendatud meetodeid 
eesmärgiga aidata kaasa kultuuriväärtuslike esemete säili-
tamisele ning anda selleks suuniseid järeltulevatele põlve-
dele. Konserveerimistööde dokumenteerimisvõimaluste 
osas on toimumas oluline areng. Kui senini on konser-
vaatorid kasutanud tööde dokumenteerimiseks üldka-
sutatavaid programme, siis järjest enam arendatakse 
spetsiaalseid lahendusi, näiteks on järgmisel-ülejärgmisel 
aastal kavas Eesti muuseumide museaalide konserveeri-
mistööde dokumenteerimine üle viia MuIS-i program-

mi. Lisaks kasutavad asutused mitmesuguseid lahendusi 
oma erivajaduste rahuldamiseks (kunstiteoste graafiline 
märkesüsteem Eesti Kunstimuuseumis, pildipank Ennis-
tuskojas Kanut) ning rahvusvahelisel tasandil tegeletakse 
hoogsalt 3D-lahenduste arendustega, rääkimata Euroo-
pa ühisandmebaasidest. Mida see kõik konservaatorile 
kaasa toob? Konservaatorilt oodatakse lisaks käelisele 
ja sotsiaalsele kompetentsile ka kiiresti areneva infoteh-
noloogia käsitsemise oskust, mis on muutumas samasu-
guseks elementaarseks kompetentsiks nagu lugemis- ja 
kirjutamisoskus. Kas tundub väljakutsuv, arvestades, et ei 
ole lihtne Wordi või Exceligagi hakkama saada? Õigesti 
tundub, sest seda see ongi! Samas on see möödapääsmatu.
Õnneks ei ole pilt siiski nii tume, sest igapäevatöö ta-
semel on infotehnoloogilised oskused õpitavad ja meie 
hulgas leidub ka tõeliselt andekaid sulemeistreid, kel-
le ülestähendusi on huvitav juba populaarteaduslikust 
vaatevinklist lugeda. Kuid kuidas seda põnevat lugemist 
laiema publiku ette tuua, sest konserveerimine on paeluv 
valdkond, mis laiema publiku silma alt kuidagi teenima-
tult kõrvale on jäänud?
Kui vestelda konservaatoriga tema tööst nelja silma all 
või väikeses ringis, on näha, kuidas inimesel silmad sä-
ravad ja ta lausa õitseb, aga kui teha ettepanek rääkida 
laiemale üldsusele või kirjutada, näeb kohe, kuidas teo-
karbina sulgutakse ja paremal juhul vaid öeldakse, et „nii 
palju on teha ja kus mul see aeg“ või „mis nüüd mina, las 
teised räägivad sellest“.
Praeguseks on meie hulgast lahkunud juba suur hulk esi-
mese põlvkonna konservaatoreid – kuigi nende kohta 
peaks ehk kasutama väljendit restauraator, sest neliküm-
mend ja rohkem aastat tagasi ei peetud konserveerimist 
selliseks tegevuseks, nagu see praegu on. Siis oli tegu ikka 
ja ainult restaureerimisega. Tähtis pole, kuidas me end ni-
metame, oluline on, mida me teeme ning kuidas endast ja 
oma tegevusest ümbritsevale maailmale märku anname. 
See on alati olnud oluline, küllap tänu sellele on olemas 
ka mõned aastakümnetetagused dokfilmid, kus räägitak-
se restauraatorite tööst. Paraku on need nooremale põlv-
konnale uudiseks ja ka üllatuseks, sest üks, mida konser-
vaatorid tõesti enamikul juhtudel teha ei oska, on ennast 
promoda. Uute tegijate (loe: noorte) hulgas on küll neid, 
kes ka seda moodsa aja kunsti valdavad, kuid üldiselt va-
javad konservaatorid abilist, kes neid ja nende tegemisi 
õige nurga alt maailmale näitaks ja tutvustaks. Samas ei 
saa jääda kellegi teise peale lootma, ka ise tuleb püüda 
ja leida võimalusi enese tegemiste tutvustamiseks, sest 
siin on asjakohane meenutada vana tuntud lugu koerast 
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ja tema sabast. Kuigi konserveerimine pole ammu enam 
lihtsalt käsitöö ja põhineb süvateadustel, on konservaa-
tor olemuselt endiselt ikka eelkõige vaikne oma laua taga 
nohistaja, kes tunneb rõõmu edukast tööprotsessist, kuid 
ei kipu seda laiemalt muu maailmaga jagama. 
Praeguseks on Eestis läbi viidud mitu konserveerimis-
töid avalikkusele tutvustavat projekti, milles on edukalt 
rakendatud tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi. Jääb 
üle neile järge ja täiendust oodata, sest see on kindlasti ka 
üks rahvusvaheliselt kasvav trend.
Konserveerimise valdkond ei ole jäänud mõjutamata ka 
üldisemast tehnoloogia arengust. On täienenud uurimis-
meetodid, töövõtted ja muutunud kasutatavad materjalid. 
Kuidas käia kaasas sellise hulga muutustega ja olla kindel, 
et ei ole ajast maha jäänud? Vajalik tugistruktuur on Ees-
tis olemas konservaatori kutsestandardi ja selle raames 
toimuvate regulaarsete atesteerimiste näol. Paraku on aga 
üsna vähesed meie konservaatorite kogukonnast selle 
enda jaoks leidnud. Vaimus võib kuulda juba vastuväidet 
– aga milleks, oleme ju nii kaua aega niisama hakkama 
saanud! Nii see ongi ja paljudel on ka paarikümne aasta 
tagused atesteerimistunnistused ette näidata, kuid nagu 
öeldud, muutused on olnud märkimisväärsed ja jätku-
vad aina. Maailm meie ümber muutub väga kiiresti ja kes 
muutustega kaasa ei lähe, jääb paratamatult kõrvale. See 
võib näiliselt küll aega võtta, aga suund on tuntav.
Tulles tagasi mõtete juurde konservaatorite kogukon-
nast, ei saa mööda ka kogukonnas koos toimetavate eri 
põlvkondade suhetest. Konservaatoriamet on hea näi-
de tööst, kus kogemused loevad ja paarikümneaastane 
areng liinil õpipoiss-sell-meister on iseenesest mõistetav. 
Samas on sellisesse süsteemi sisse kirjutatud ka väljakut-
se – inimene, kes töötab ühel ja samal kohal, sageli ka 
ühes ja samas asutuses mitukümmend aastat, kipub tihti 
takerduma oma mugavustsooni ja ei ole enam nii aldis 
vajalikele muutustele ja uutele ideedele, peamiseks argu-
mendiks saab „aga alati on ju nii tehtud“. Noored aga 

haaravad lennult muutusi ja on kiired nendega kaasa mi-
nema, kuid kogemusi kipub nappima. Lähemalt vaadates 
on see ideaalne võimalus vastastikuseks täiendamiseks, 
mille eelduseks on põlvkondadevaheline lugupidamine, 
mõistmine ja respekt üksteise tugevate külgede suhtes. 
Kurb on vaadata, kui vanemate olijate eeskujul saab noo-
rest särasilmast tuimavõitu suhtumisega töötegija või 
vastupidi, kui noor uljaspea ei pea vanema meistri asjalik-
ke soovitusi kuulamisväärseks. Noored on tulnud, et viia 
tööd edasi sealt, kuhu vanameistrid on jõudnud. Samas 
on kõlanud ka etteheide, et „meie oleme siin aastaküm-
neid otsinud paremat ja õigemat lahendust kuidas res-
taureerida/konserveerida, aga teie, noored, tulete võtate 
meie vaevaga saadud tulemused ja liigute sealt (edukalt) 
edasi“. Nagu öeldud, on uute teadmistega eelneva põlv-
konna kogemustele ehitamine loomulik ja tervitatav jätk, 
kuid oluline on, kuidas seda tehakse. Tuleb ette olukordi, 
kus puudu kipub jääma austusest eelnenud tegijate suh-
tes. Õppida saab ju ainult läbi isikliku kogemuse, aga kui 
sellega kaasneb üleolev suhtumine kõigesse eelnenusse, 
tekib paratamatult mõte, et kui kõik varasem oli nii mõt-
tetu või vale, poleks meil praegu midagi, mille juures kok-
ku tullagi. Õnneks ei ole selline suhtumine siiski valdav.
Kuhu me siis läheme? Tavapäraselt on selleks ikka ainult 
kaks võimalust. Esimene – liigume aktiivselt ajaga kaasa 
ja kohaneme muutustega enda ümber, hoides konservaa-
tori ameti mainet ka kiiresti muutuvas ajas ja andes edasi 
oma teadmisi nii noortele kolleegidele kui ka kõigile nei-
le, kes tegelevad kultuuripärandi ja selle säilitamisega. Või 
teine – hoiame kinni harjumuspärasest, istume igaüks 
ise nurgas ja nohistame, pead maas, tavapärases rütmis, 
heites altkulmu pilke edukaile ja julgetele, kes kuskil seal 
kaugel midagi toimetavad ja tavaliselt suure meediakära-
ga ka oma tegemistest teistele teada anda oskavad.
Kuidas vastaksid Sina, armas lugeja, küsimusele „quo va-
dis, konservaatorite kogukond“?

SUMMARY

Sincerely and honestly – quo vadis, the community of the conservators?
Marike Laht, Helen Tarvis 

The article deals with the expectations and demands presented to contemporary conservators – skills of  communica-
tion and expression, readiness for teamwork, coping with fast-developing IT solutions next to traditional methods of  
work, collaboration between generations. It urges the reader to think along with the authors where and how the con-
servators’ community could and should move in the future.
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Muuseum, tule appi! Vabaõhu-
muuseumi konservaatorite 
uued väljakutsed ja tegevus-
suunad
 

Marike Laht
Eesti Vabaõhumuuseum

Vabaõhumuuseumi tee 12

13521 Tallinn
marike@evm.ee

Sissejuhatuse asemel

Karjamaal sööv hobune, aiaposti otsas kirev kukk või 
õuenurgas külitavad sead – see maaliline vaatepilt oli veel 
70 aastat tagasi Eestimaal tavaline, aga aeg on teinud iga-
päevaelus kiireid muudatusi ja enamik meist peab sellist 
kirjeldust nüüd vaid aegadetaguseks vaikeluks.
Eesti Vabaõhumuuseum, mis asub Tallinna kesklinnast 
kümmekonna minuti kaugusel, Kakumäe poolsaarel 
Kopli lahe kaldal, on peaaegu 55 aastat püüdnud kü-
lastajaile pakkuda just sellist idülli, või õigem oleks ehk 
öelda, et viimased 20 aastat. Sest oma algusaastatel oli 
muuseumi kontseptsioon esitleda tõsiteaduslikku arhi-
tektuurikollektsiooni ja muistset eluolu, valitsesid ranged 
piirangud ekspositsiooni elavdamisel ja vahendamisel.
Kui veel 1980. aastatel püüti maalt, külast linna pääseda, 
sest linnas tundus olevat palju võimalusi ja elu keevat, 
siis alates eelmise sajandi 90ndatest aastatest on olnud 
tendents just vastupidine – nüüd on eesmärgiks linnast 
kaugemale saada. Ja mitte ainult maale, vaid tõesti tihti ka 
just hoonetesse, mille eluiga ulatub 100–150 aastani. Kui 
on vastu võetud selline otsus – minna tagasi oma juurte 
juurde –, siis tavaliselt kerkib esile suur hulk probleeme, 
mis kõik lahendamist vajavad. Ja siis polegi muud kui – 
muuseum, tule appi ...

Laienenud tööpõld ehk tagasi juurte juurde
 
Muuseum või õieti öeldes muuseumi konservaatorid tu-
levadki appi, sest aja jooksul on kogunenud küllaldane 
pagas teadmisi ja oskusigi, kuidas üht või teist probleemi 
lahendada. Eestimaal on sage, et hooned jäävad pereme-
heta, lihtsalt lageda taeva alla seisma. Põhjuseid selleks 
võib olla mitmeid, kuid tagajärjed on tavaliselt ikka ühe-
sugused: majades hakkavad pesitsema puitu kahjustavad 
putukad ja kui ka katus juhtub läbi sadama, siis pole 
seentest pääsu.
Eesti Vabaõhumuuseumi ekspositsioon, mis asub 80 
hektaril ja koosneb 73 objektist, on hea näide sellest, mis 
juhtub, kui hooneid ei kasutata enam nende esialgsel ots-
tarbel, vaid nad lihtsalt seisavad. Aastakümneid on abi ot-
situd kemikaalidest, kuid see, mis võtab seent ja mardikat, 
kipub tihti ka inimese tervisele kahjulikult mõjuma. 1960.–
1980. aastateni kasutati palju naatriumpentakloorfenolaadi 
(NaPClF) lahuseid eri kontsentratsioonis. Nüüdseks on 
palkseintel selgelt näha aastatetaguse töötluse jälgi, mis 
eelkõige väljenduvad pinnale kristalliseerunud kemikaali-
des ja puidu iseloomulikult tumenenud värvis.

Ill 1. FaBBI projekti koosolek Ruhnus, juuli 2011
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Programm ja sealt edasi projektid

Tihti korduma kippuvad küsimused ja inimeste järjest 
kasvav soov võtta midagi ette oma maakodudega said 
ajendiks, et 2007. aastal alustas Eesti Vabaõhumuuseum 
projektipõhise programmiga inventeerida ja võtta arvele 
kõik siiani säilinud ja kasutuses olevad eesti taluarhitek-
tuurile eriomased hooned – rehemajad. Tegu on riikliku 
programmiga „Maa-arhitektuur ja -maastik. Uurimine ja 
hoidmine“. Selle programmiga on muuseum väljunud ta-
vapärastest muuseumitöö raamidest ning asunud toetama 
Eesti pärandmaastike elujõulisust ja kasutuse järjepidevust, 
seejuures on jõutud ka rahvusvahelise koostöö tasemele.
Eestlaste rehemaja on unikaalne ehitis, sest kätkeb ühe 
katuse all kõik eluks ja peatoiduse – leiva –saamiseks va-
jaliku. Eestimaa suved on suhteliselt lühikesed ja sageli 
ka vihmased, seega polnud harv juhus, et vili ei küpse-
nud põllul ära. Rehemaja, mis oli oma olemuselt eelkõige 
talvine elamu, jagunes algselt köetavaks rehetoaks, rehe-
aluseks ja külmkambriks, aja jooksul lisandusid kambrite 
näol juba puhtad eluruumid. Tähtsaim ruum rehemajas 
oli rehetuba, kus sügise hakul kuivatati küdeva reheahju 
kuumuses partel leivavili. Suur nurgas asetsev umb- või 
kerisahi köeti kuumaks ning partele kuivama pandud vili 
küpses kuumuses ja suitsus. See vili oli omal ajal väga hin-
natud, sest selliselt kuivatatud ja suitsutatud vili ei läinud 
nii kergesti hallitama ning suits andis rukkiteradele juur-
de ka omapärase maitse. Kõrval asuvas rehealuses peks-
ti kootidega viljapeadest terad välja ja tuulati sealsamas 
avatud rehealuse uste juures. Talvisel ajal toodi loomad 
tihti just rehealusesse, kus oli neid mugav talitamas käia. 
Nagu öeldud, lisandusid ajapikku teisele poole rehetuba 
puhtad laudpõrandaga kambrid. Algselt oli talvisel ajal 
rehetuba perele nii elu-, söögi- kui ka magamisruumiks.

Seega on jämedatest palkidest ja samblaga topitud hooned 
olnud eestlaste kodudeks juba sajandeid ning väärivad 
sellisena meie kultuuripärandina jäädvustamist. Prog-
rammi raames inventeeritud rehemajade omanikel on 
nüüd aga lisandunud võimalus leida lihtsamini lahendusi 
oma probleemidele ja praeguseks on muuseumi ümber 
koondunud hulk inimesi, kes on asunud maakohtadel 
taastama oma esivanemate talukohti või kes on otsusta-
nud endale osta lagunevad pärandhooned. Abiks on see-
gi, kui tead, et teistel, kel on samuti rehemaja, on sinuga 
samad probleemid. Tänapäeval tahaksime küll mõnikord 
nostalgiliselt tagasi seda kauget aega, mil köeti ilma korts-
nata maja ja suits lasti pärast kütmise lõpetamist ruumist 
spetsiaalsete suitsuaukude kaudu välja, samas aga ei ütle 
keegi meist ära ka tänapäeva mugavustest. 
Selleks, et siduda need võimalused ja leida parimad la-
hendused, rikkumata algupärast ehitist või muutes seda 
nii vähe ja delikaatselt kui võimalik, kutsuti Eesti Vaba-
õhumuuseumi eestvedamisel 2010. aastal ellu projekt ni-
mega „Healthy and Enery-Efficient Living in Traditional 
Rural Houses“ (akronüüm HELTH). See kõlab peaaegu 
nagu health ja eks ta tegelikkuses peaaegu sedasama ju 
tähendabki. Projektis osalevad peale vabaõhumuuseumi 
Tallinna Tehnikaülikool, Helsingi Aalto Ülikool ja Got-
landi Ülikool. Projekti tegevused on eesmärkide saavuta-
miseks jagatud kaheks võrdse kaaluga osaks: välitööd ja 
uuringud ning haridusalane nõustamine. Projekti käigus 
uuritakse niiskus- ja temperatuurikõikumisi ning nen-
dest tingitud kahjustusi hoonetes, mis on köetavad nii 
perioodiliselt kui ka aastaringselt; samuti hüdrotermili-
si mõjusid, sealjuures auru kondenseerumisest tingitud 
kõdunemisriski kasvu. Eestis on uurimisalusteks hoone-
teks rehemajad, Gotlandil on vaatluse all kivihooned ja 
Soomes uuritakse puitsõrestikhooneid. Vanade hoonete 
omanikele õpetatakse õigete vahenditega renoveerimist, 
küttekollete vastavust tänapäeva nõuetele ja nende kor-
rashoidu, vanadele hoonetele sobivaid energiasäästlikke 
lahendusi jm. Projekti kogumaksumus on 1 007 331 eu-
rot ja kestus 2010–2012.
2010. aasta lõpus lisandus veel teinegi INTERREG IVA 
Central Baltic programmi projekt – „Fungi and Beetles in 
Buildings on Islands of  Baltic Sea“ (akronüüm FaBBi), sel-
le projekti kogumaksumus on 1,195 miljonit eurot. Ka siin 
on muuseum liiderpartner, kes teeb koostööd Eesti Maa-
ülikooli, Ehitusmükoloogia Uuringute Keskuse ja Gotlandi 
Ülikooliga. Selle projekti eesmärgiks on uurida biokahjus-
tuste – putuk- ja seenkahjustuste ulatust Läänemere saartel. 
Projekti käigus korraldatakse ekspeditsioone erinevatesse 

Ill 2. Monitooring EVMis juulis 2011.
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piirkondadesse ja hinnatakse hoonete tehnilist seisukorda. 
Korraldatakse kursuseid ja õppepäevi, mille raames koo-
litatakse omavalitsusi, ehitusettevõtjaid ja majaomanikke 
biokahjustustega toime tulema. Samuti koostatakse teavi-
tusmaterjale ja käsiraamat, kus kirjeldatakse põhilisi kahjus-
tajaid ja antakse juhised, mida teha, kui mingi biokahjustaja 
on avastatud. Välitööde käigus koostatakse kolm 20-minu-
tilist õppefilmi: „Putukkahjustused“, „Seenkahjustused“ 
ning „Töötlused ja tingimused, et vältida kõiki võimalikke 
biokahjustajaid“. Projekti tegevusse on kaasatud suur hulk 
väliseksperte ja spetsialiste Saksamaalt, Venemaalt, Lätist, 
Hollandist, Rootsist, Taanist ja Soomest. Suurimaks välja-
kutseks on välja töötada uus metoodika ja tehnoloogia, mis 
peaks suutma ennetada putukakahjustusi. Projekti raames 
on kavas teha ka putukatevastane töötlus Ruhnu uues ki-
rikus. Ruhnu on Eesti väikesaar, mis asub mandrist üsna 
kaugel ja on väga isoleeritud, peaaegu kõiki saare puithoo-
neid kahjustab aga majasikk (Hylotrupes bajulus). See projekt 
kestab 2011–2013 aastani.

Koolitused

Oma olemuselt on vabaõhumuuseumid mitte ainult ehitis-
te kollektsioonid, vaid annavad edasi ka ajastutele omaseid 
oskusi ja elulaadi. See erinevate oskuste edasiandmine on 
paljuski just konservaatorite õlul, sest eks vajab ju iga pa-
randamist vajav eksponaat mõistmist ja tunnetust sellest, 
kuidas ja milleks ta omal ajal valmistati. Eesti Vabaõhu-
muuseum on hakanud kogutud teadmisi huvilistele edasi 
andma töötubade ja koolituste kaudu. Õpetame inimesi 
jälle kirvega palki tahuma, laastu- või rookatust valmista-
ma, ehitama traditsioonilisi puit- ja kiviaedu.
Eespool mainitud projektid on heaks võimaluseks muu-
seumil ka oma probleeme kontrolli all hoida. Praeguseks 
on muuseumis neli hoonet, mis on külastajaile avatud 
aastaringselt. Kui kõrtsi ja koolimaja puhul ei teki nagu 

küsimustki, milleks see hea või vajalik on, siis kahe üle-
jäänud hoone puhul oli põhjuseks eelkõige just see, et 
meil oleks võimalik hoida hoonete termo-niiskusre˛iimi 
stabiilsena ja elimineerida kõikvõimalikud kahjustused 
eos. Praeguseks on muuseumis väljaehitatud veel üks uus 
hoone, mis jääb aastaringselt avatuks. Selle juures oleme-
gi võtnud arvesse projekti tulemusel saadud andmeid ja 
kasutanud tehnikaülikooli väljapakutud parimaid ja ener-
giasäästlikumaid lahendusi. Seega rakendame nüüdisaeg-
seid lahendusi, mis tagavad nõutud termo-niiskusre˛iimi 
stabiilsuse ja annavad muuseumile suuremad võimalused 
hoida kontrolli all ka säilitamisega seotud üldkulusid ja 
väljaminekuid. Niisugused avardunud võimalused ühest 
küljest lihtsustavad konservaatorite tööd, teisest küljest 
aga lisavad uusi nõudmisi mitte ainult kitsalt erialaliselt, 
vaid laiemalt, sest peale selle, et teada, millised on nõu-
ded või parimad tingimused eksponaatide hoiustamiseks 
ja säilitamiseks, tuleb nüüd arvestada ka uute võimaluste 
kasutamisel tekkida võivate kahjustustega. Viimaste aas-
takümnete suureks probleemiks on muutunud muuseu-
mi lähikonnas Kakumäe poolsaarel, mille keskosas asub 
raba, toimunud aktiivne kinnisvaraarendus. Selle käigus 
on muutunud ajaloolised pinnavormid ja rabavesi otsib 
uut väljapääsu, ujutades nüüd suurel osal aastast muu-
seumi territooriumi. Liigniiskus on tekitanud tõsiseid 
probleeme muuseumi ekspositsiooni kuuluvate hoonete 
säilitamisel, hallitusest ja erinevatest seentest on saanud 
konservaatorite igapäevasesse tööprotsessi kuuluvad pa-
ratamatud kaaslased.

Lõpetuseks

Kokkuvõtteks tuleb öelda, et ajad on muutunud ja vasta-
valt sellele peavad Eesti Vabaõhumuuseumi konservaa-
torid viima end kurssi uute võimalustega, mida aeg mei-
le pakub. Samas ei kuulu nende võimaluste objektiivne 
hindamine mitte alati kergete ülesannete hulka. Muidugi 
lihtsustavad otsuste tegemist eespool nimetatud projek-
tide käigus toimunud uuringute tulemustega arvestamine 
ja ekspertide kaasamine. Seega on võimalik leida tekki-
nud probleemidele parimad ja konstruktiivsemad lahen-
dused, sest muutunud aeg ei ole vabanduseks vigadele 
või valede valikute tegemisele. Teisest küljest eeldab see 
kogu aeg enda täiendamist ja mitte ainult materjalipõhi-
selt, vaid just nimelt laiemalt, sest tegelikkuses on kõik 
omavahel seotud. Kui mitte otseselt, siis kaudselt. Va-
jadus olla avatud ja aldis uutele väljakutsetele on praegu 
muuseumides töötavate konservaatorite põhiülesanne. 

Ill 3. Konservaatorid talgutel Harjumaa Muuseumis, august 2011
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Kasutatud kirjandus

1. Maa-arhitektuur ja maastik. Uurimine ja hoidmine. Valdkonna arengukava 2007–2010. – Eesti Vabaõhumuuseu-
mi toimetised 2008, nr 1, lk 13–48. 

SUMMARY

Come and give a helping hand, museum…! New challenges and directions of the Open Air Museum’s conservators
Marike Laht

The change, project, training and life-long learning are the keywords of  today. The article deals with the new challenges 
the conservators of  the Estonian Open Air Museum have to face today. Our projects do not concern only the tasks 
the museum has to solve for itself. They embrace the whole life – the everyday problems of  the owners, the wish to 
preserve as well as possible our common material and spiritual cultural heritage, not forgetting the skills and know-how 
of  our forefathers and –mothers.

Ajad muutuvad ja sellega koos ka arusaam konservaatori 
tööspetsiifikast – nüüd ei saa muuseumis töötav konser-
vaator enam olla ainult kitsalt ühele materjalile pühen-

dunud spetsialist. Säilitamine ja konserveerimine laiemalt 
on uue aja võtmesõnad, mitte niivõrd restaureerimine 
kitsas tähenduses.
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„Bosch & Bruegel. Ühe maali neli jälge“ oli rah-
vusvaheline uurimisprojekt, mis tegeles nelja Hie-
ronymos Boschi ja Pieter Bruegel vanema eeskuju-
del valminud sarnase puitalusel kompositsiooniga. 
Maalid pärinesid Kadrioru kunstimuuseumist, Taa-
ni Rahvusgaleriist, Glasgow’ Kunstimuuseumist ja 
ühest Šveitsi erakogust. Kadrioru kunstimuuseumis 
22. oktoobrist 2011 kuni 4. märtsini 2012 avatud näi-
tus tõi kokku neli žedöövrit ning kajastas nüüdis-
aegsete multimeedia vahenditega nende uurimise 
lugu. 
Näituse kuraatorid olid Hilkka Hiiop ja Greta Koppel. 

Teadaolevalt on maailmas säilinud neli boschilikku maa-
li, mis kõik käsitlevad üht ja sama teemat – kaubitsejate 
väljaajamist templist. Kõik maalid on valminud 16. sajan-
dil ning arvatavasti Antwerpenis, selle aja Euroopa ühes 
kunstimekas. Eeskujuks, mida need neli tööd kopee-
rivad, pidi olema tänaseks tundmatu kunstiteos. Kuns-
tiajaloolased on seostanud maale Hieronymos Boschi 
(1450–1516) ja Pieter Bruegel vanema (1526/30–1569) 
järgijatega, leides töödes hulgaliselt sarnasusi nende 16. 
sajandi suurmeistrite käekirjaga. Nelja maali puhul on 
kasutatud sama motiivi ning tegelased korduvad teostel 
väga sarnases lahenduses. Samas on igal tööl erinev käe-
kiri, värvivalik ja mõõtmed. 

Projekti eesmärgiks oli erinevate tehniliste ja kunstiaja-

Tehnilise kunstiajaloo näitus  
„Bosch ja Bruegel. Ühe maali 
neli jälge“ Kadrioru kunstimuu-
seumis
 

Hilkka Hiiop
Eesti Kunstimuuseum
Weizenbergi 34 / Valge 1
10127 Tallinn 
hhiiop@hotmail.com

looliste uuringute kaudu jõuda lähemale maalide müstee-
riumini: kus, millal, kuidas ja kes on need teinud? Miks 
nad on nii sarnased ja samas nii erinevad? Mis seob neid 
maale Boschi ja Bruegeli kuulsate nimedega? 
Kuna neli teost asusid pärast sadade aastate pikkuseid 
rännakuid neljas eri kunstikogus, siis kaasati projekti eri 
riikide kunstiteadlased ja konservaatorid. Kõigile maa-
lidele tehti põhjalikud tehnilised uuringud: vaatlemine 
UV- ja infrapunavalguses, röntgenkiirguses, samuti tehti 
töödele dendrokronoloogilised ja mikroanalüüsid. Saa-
dud andmeid analüüsiti ning kõrvutati võrdlemiseks. 
Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitusel sai uuri-
mistulemustega tutvuda multimeedialahenduse kaudu, 
mis võimaldas vaatajal asetuda konservaatori-teadlase 
positsioonile – vaadata maalikihi alla ja sisse ning saada 
teada, kuidas selliseid uuringuid tehakse. Uurimisprojek-
ti eri tegevuste ja tulemustega võib tutvuda kodulehel  
www.bosch-bruegel.com.

mailto:hhiiop%40hotmail.com?subject=
http://www.bosch-bruegel.com
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SUMMARY

Kadriorg Art Museum exhibition on technical art history – Tracing Bosch and Bruegel. Four Paintings Magnified
Hilkka Hiiop

Tracing Bosch and Bruegel. Four Paintings Magnified was an international research project dealing with four composi-
tions on similar wood base, painted after Hieronymos Bosch and Pieter Bruegel the Elder. The paintings belong to the 
Kadriorg Art Museum, The National Gallery of  Denmark, Copenhagen, University of  Glasgow in collaboration with 
the Glasgow Museums and Art Gallery and to a private collection in Switzerland. The exhibition at the Kadriorg Art 
Museum that was open from 22 October 2011 to 4 March 2012 brought together four masterpieces and revealed the 
research of  them with the help of  modern multimedia means.

Ill. Tallinnas asuv maal erinevates valguskiirtes: nähtav valgus, ultraviolett, infrapuna, võltsinfrapuna, röntgen, maali tagakülg.
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Eesti Ajaloomuuseum avas 28. mail 2011 külastajate-
le restaureeritud Suurgildi hoone uue püsinäitusega. 
Selle puhul koostati ja anti välja hoone ajalugu käsit-
lev põhjalik raamat „Tallinna Suurgild ja gildimaja“. 
 
Raamatule esindusliku köite leidmiseks kuulutati välja 
konkurss,  mille raames valmis kakskümmend üheksa 
väärikat kunstilist köidet.  Köidete loomisel interpre-
teerisid kunstnikud ajaloolist teemat kasutades nüüdis-
aegseid ja traditsioonilisi köitekunsti võtteid.  Kõikide 

Ennistuskoja Kanut köite- 
konservaatori Tulvi-Hanneli Turo 
kunstiline köide kingiti Eesti   
Vabariigi presidendile
Heige Peets
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
heige.peets@kanut.ee

Tulvi-Hanneli Turo
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
tulvi.turo@kanut.ee

köidetega oli võimalik tutvuda Eesti Ajaloomuuseumis 
28. maist kuni 4. septembrini 2012. Eesti Ajaloomuu-
seumi poolt välja pandud ostupreemia pälvis Ennis-
tuskoja Kanut köitekonservaator Tulvi-Hanneli Turo, 
kelle töö kingiti president Toomas Henrik Ilvesele. 
Töö lähtus Ajaloomuuseumi keskaegse portaali kujuti-
sest, mille stilisatsioonis on kasutatud peent musta kon-
tuurjoont. Köide on teostatud avatud seljaga tehnikas, 
poognate murded on tugevdatud punase kalinguriga, 
raamatu lugemisjärge hoiavad keskaegses aaspõimeteh-
nikas punutud järjehoidjad.
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SUMMARY

Conservation Centre Kanut binding conservator Tulvi Turo’s artistic binding was presented to President of the Re-
public of Estonia 
Heige Peets, Tulvi-Hanneli Turo

When the restoration of  the Tallinn Great Guild’s Hall and the Estonian History Museum in it had been completed 
and the Hall was opened to the public in the spring of  2011, a detailed book on the history of  the guild and its hall was 
published. The Estonian History Museum arranged a contest to find an artistic binding for the book. The prize that 
was to be the purchase of  the binding was awarded to Tulvi-Hanneli Turo and the bound book was given as a present 
to Toomas-Henrik Ilves, the President of  the Republic of  Estonia.
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HARIDUS JA TÄIENDÕPE

Koolitus „Back to the Roots” 
30. november – 2. detsember 2011
 

Ruth Paas 
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
ruth.paas@kanut.ee

2011. aasta suvel kuulutas Belgia Kultuuripärandi Insti-
tuut (KIK-IRPA) välja taotlusvooru koolitusele „Back 
to the Roots. Workshop on Textile Dyeing with Natu-
ral Dyes“ (1). See oli teine koolitus sarjast „Tekstiilide 
värvimine naturaalsete värvainetega” ja organiseeritud 
koos Hollandi Kultuuripärandi Instituudiga (ICN) euro-
projekti Charisma raames (2). Koolituse eesmärgiks oli 
jagada kunstiajaloolastele, uurijatele ja konservaatoritele 
teoreetilisi ning praktilisi teadmisi traditsiooniliste värvai-
nete ja värvimistehnikate kasutamise kohta industriaalajas-
tueelsel perioodil. Koolitus toimus Belgia Kultuuripärandi 
Instituudis. Osalejaid oli 14, sealhulgas neli lektorit: Ina 
Vanden Berghe (KIK-IRPA-poolne organisaator), Jo Kir-
by Londoni Rahvusgaleriist (National Gallery, London), 
Maarten van Bommel Amsterdami Muinsuskaitseame-
tist (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amsterdam) 
ja Andre Verhecken (sõltumatu ekspert Antwerpenist).  
Õppepäevad olid pikad ja iga päev oli pühendatud ühele 
konkreetsele teemale: hommikuti toimusid teoreetilised 
loengud ja pärast lõunat praktilised tööd laboris (ill 1).

Loenguteemad
Jo Kirby andis ajaloolise ülevaate looduslikest värvaine-
test, sh taimed, putukad ja molluskid, millega keskajal 

tekstiile värviti; värvainete levikust eri maades ja kasu-
tusest.
Andre Verhecken kõneles vanimatest teada olevatest 
kirjalikest allikatest ja neis sisalduvast informatsioonist. 
Ta andis ülevaate värvimisõpetustest ja juhendas, kui-
das retsepte lugeda, tõlkida ja neist aru saada. Enamasti 
on nii, et mida vanem retsept, seda vähem sisaldab see 
detailseid andmeid. Vanim selleteemaline publikatsioon 
„Trattato dell Arte della Seta“, mis sisaldab siidkanga 27 
värvimisõpetust, on aastast 1453. Hilisem, 1548. aastast 
pärinev allikas „Plictho“ on tähtsaim vanu retsepte sisal-
dav trükis, millest on tehtud palju tõlkeid ja kordustrükke.
Varastes allikates olid värviretseptid secret recipes – salaja-
sed retseptid ja need sisaldasid juhiseid värvimisprotsessi 
kestuse, optimaalse temperatuuri ning värvaine kontsent-
ratsiooni, kuivatamise jm vajaliku kohta. Kuna retsepte ei 

Ill 1. J. Kirby, K. Chatziantonou, M. van Bommel laboris arutlemas.

mailto:ruth.paas%40kanut.ee?subject=
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ole üles kirjutanud värvijad ise, on need harva täielikud ja 
neis kasutatud mõisted on tänapäeva kontekstis  mitmeti 
mõistetavad. Värvijad-värvalid olid koondunud gildidesse. 
Tõelist värvimise saladust teadis vaid meister, kes töölis-
te eest salajas segas värvilahuse (ill 2–4). 
Maarten van Bommel tegi ülevaate värvainete tüüpi-
dest, värvimise ettevalmistustöödest, värvimisprotsessi 
olemusest, peitsainetest ja tänapäeval kasutatavatest ana-
lüüsimeetoditest ning andis juhiseid, kuidas on õige võtta 
tekstiiliproove värvainete identifitseerimiseks. 

Praktiline töö
Laboris töötati individuaalselt ja kõigile oli sisustatud 
oma töökoht. Iga päev jagati välja retseptid, mida pidi 
täpselt järgima. Retseptid olid erinevad, kuid koosta-
tud vanade retseptide alusel. Üheks erinevuseks oli 
kemikaali potas (K2CO3)  kasutamine – vanades ret-
septides ei leidu andmeid potasega peitsimise kohta. 
Värvimistöödeks jagati igaühele välja kaks punti ette-
valmistatud villast lõnga. Alati oli üks lõng peitsima-
ta, et hiljem saaks värvitoone võrrelda. Tööks kasutati 
vaid demineraliseeritud vett ja kõik lõngad olid eelne-

valt pestud neutraalse seebi lahusega 30 minuti jooksul 
temperatuuril  40 °C ning korralikult loputatud (ill 5–6).  
Värvimisel kasutati eri peitsaineid: 

1. kaalium-alumiinim(sulfaat)maarjas ehk maarja 
jää [KAl(SO4)•12 H2O],

2. raud(II)sulfaat ehk raudvitriol (FeSO4•7 H2O);
3. vask(II)sulfaat ehk vaskvitriol (CuSO4•5H2O);
4. galluspähkli-tanniini peits, mille valmistamiseks 

soojendati 1 g pähkleid 500 ml vees 40 °C-ni 
ja seejärel lisati villane lõng; lahust soojendati 1 
tunni jooksul kuni 90 °C. Lõngad lasti jahtuda ja 
hoiti toatemperatuuril lahuses järgmise päevani; 

5. tinapeits, mille lahus valmistati tinakloriidist 
(SnCl2) ja oblikhappest (C2H2O4•H2O).

Retseptid erinesid  värvimisprotsessiks sobiva tempera-
tuuri (60–100 °C), värvitaimede ja värvimisprotsessi kes-
tuse poolest (20–120 minutini). Lisaks pesti osa lõngu 
pärast värvilahusest väljavõtmist seebivees, aga osa lõngu 
värviti sügavama tooni saamise eesmärgil veel kord üle. 
Juhendajate poolt igale õppurile antud individuaalsed 
värvimisülesanded ja saadud tulemused olid põnevad. 

Ill 2. Ettevalmistus värvimiseks: vajalikud värvained ja kemi-
kaalid.

Ill 3. A.Verheckeni värvitrikk –  
siidi värvimine safraniga.

Ill 4. Ja tulemuseks milline värv – meie muhuroosa! 

Ill 5. Laboris töötati iseseisvalt, juhendaja näpunäiteid järgides. Ill 6. Värvaine keetmine värvilahuse saamiseks.
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Näiteks oli eesmärgiks saada rohelist, purpurse ja süsi-
musta läikega värvitooni. Selleks kasutati madara, sek-
voia või reseeda (edaspidi: töölahused) ja indigo värvila-
huseid, mida vastavalt retseptile omavahel kombineeriti 
kas eelnevalt indigoga lõngu ette värvides või töölahus-
tega värvitud lõngu indigoga üle värvides (ill 7). 

Kõik päevad algasid ja lõppesid värvinäidiste võrdlemise 
ja analüüsimisega (ill 8). 

Värvimistöödel kasutati eri värvitaimi: madarat, indigot, 
värvireseedat, galluspähkleid, košenilli, kermest, safranit, 
kurkumit, sekvoiat, leetpõõsast (ill 10).

SUMMARY

Back to the Roots training session on 30 November-2 December 2011
Ruth Paas

In the summer of  2011 the Belgian Heritage Institute (KIK-IPRA) announced that they were ready for applications to 
the training session Back to Roots-Workshop on Textile Dyeing with Natural Dyes. It was the second training session 
in the series Textile Dyeing with Natural Dyes and was organised together with the Dutch Heritage Institute (ICN) 
within the framework of  the European project CHARISMA. The purpose of  the training was to give theoretical infor-
mation and practical training to art historians, researchers and conservators in the field of  traditional dyes and dyeing 
techniques in the pre-industrial era. The session in which Ruth Paas, textile conservator from the Conservation Centre 
Kanut participated, took place at the Belgian Heritage Institute.

Viited 

1. KIK_IRPA (Royal Institute for the Study and Conservation of  Belgium’s Artistic Heritage): http://www.kikirpa.be 
(20.02.1012).

2. http://www.charismaproject.eu (20.02.2012).

Ill 7. Indigo värvilahuse peale tekib küütlev kiht, mis on eriti heade 
värvimisomadustega.

Ill 8. Kõik päevad  algasid ja lõppesid ühise värvinäidiste võrdlemise ja 
analüüsimisega.

Ill 9. Villase lõnga värviproovid: eri toonid on saadud košenilliga 
värvides.

http://www.kikirpa.be/www2/Site_irpa/En/IndexEN.htm
http://www.kikirpa.be
http://www.charismaproject.eu
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ICOM-CC 16. triennaalkonve-
rents Lissabonis
Helen Tarvis
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
helen.tarvis@kanut.ee

Iga kolme aasta järel korraldab Rahvusvahelise Muuseu-
mide Nõukogu suurim komitee ICOM-CC  ülemaailmse 
konverentsi, kus käsitletakse aktuaalseid teemasid seoses 
kultuuripärandi säilitamisega ning pakutakse paljudest 
riikidest tulnud osavõtjatele võimalust kogemusi vaheta-
da. 2011. aasta septembris terve nädala kestnud üritusel 
toimus palju paralleelseid workshop’e ja esitlusi, mille va-
hel tuli teha valik. Erinevad sessioonid toimusid enne-
tava konserveerimise valdkonnas, maali, metalli, naha, 
fotograafiliste materjalide, kivi ja skulptuuri, puidu ja 
mööbli, tekstiili, graafiliste dokumentide, modernse ma-
terjali ja kaasaegse kunsti teemal, samuti puudutati hari-
duse ja koolituse, teadusliku uurimise ning konserveeri-
mise teooria ja ajaloo olukorda.

Autori jaoks huvipakkuvad olid ennetava konserveerimi-
se, eelkõige hoidlate ehituse ja kliimaga seotud esitlused 
ning riskihindamist käsitlevad ettekanded, samuti kooli-
tuste ja konserveerimise dokumenteerimisega seonduv 
ning konserveerimisotsuseid ja -protsessi käsitlevad esit-
lused.

Hoidlate rajamisel on jätkuvalt tähelepanu all passiivhoo-
ned, eesmärgiga saavutada kuluefektiivsus hilisemates 
halduskuludes ja tagada samas säilitatavatele kollektsioo-
nidele sobivaimad kliimatingimused.

Koolituseteemalistes ettekannetes arutleti, millised on 
tulemuslikumad koolitusviisid ja tõdeti, et praktiline, 
seminari vormis lähenemine on jätkuvalt tulemuslikem. 
Kõlanud mõte, mida tasub koolituste korraldamisel mee-
les pidada, on, et korraldajate ülesanne on tõsta osalejate 
tunnetus tavateadvusest kõrgemale ja juhtida sündmust 

kui edukat pidu, pakkudes läbi sündmuse nauditavuse ka 
motivatsiooni õpitut igapäevapraktikas rakendada. Sageli 
kiputakse koolitusi üle koormama, jätmata kohanemis-
ruumi tegeliku olukorra ja osalejate spetsiifikaga. 

Konserveerimistööde dokumenteerimisel arendatakse 
jõudsalt erinevaid  infotehnoloogilisi lahendusi. Eelkõige 
puudutab see konserveeritava objekti kahjustuste ja uu-
ringute dokumenteerimist, eeldades võimekust luua, töö-
delda ja säilitada kujutisi sisaldavaid mahukaid faile. Sa-
geli on objektide konserveerimisse kaasatud spetsialistid 
eri riikidest, mistõttu on möödapääsmatu faile interneti 
vahendusel kasutajate vahel jagada, see toob aga kaasa 
vajaduse vastava infotehnoloogilise infrastruktuuri järele.

Konserveerimisotsuseid ja -protsessi käsitlevates ette-
kannetes tõdeti, et teadlikku klassikalist projektijuhtimist 
kohtab tänases konserveerimisprotsessis alles vähesel 
määral, kuid projektijuhtimise tõdede rakendamine või-
maldab tööprotsessi efektiivsust kasvatada. Konservee-
rimisotsuste tegemine on muutumas järjest süsteemse-
maks, toimub tegevuste prioriseerimine, protsessi juhi-
takse läbipaistvamalt. Eraldi käsitlemist leidsid konser-
veerimise käigus tehtavad vead.  Vigu ei peaks häbenema 
ja varjama, vaid neid tuleks süsteemselt koguda, konser-
vaatorite kogukonnas jagada ning üksteise vigadest õppi-
da. See eeldab loomulikult avatud ja arengule suunatud 
kogukonna vaimsust.

Tähelepanuväärne trend on konserveerimistööde teos-
tamine publikule avatult, kuigi seejuures tuleb arvesta-
da suurema ajakuluga töö tegemisel. Konservaatori aja 
säästmiseks kasutatakse seejuures giiditeenust, kes vastab 
huviliste elementaarsematele konserveerimisteemalistele 
küsimustele ja konservaatorini jõuavad üksnes spetsiifili-
semad teemaarendused. Konserveerimistööde ja -otsuste 

mailto:helen.tarvis%40kanut.ee?subject=
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avalikustamine suurendab kogukonna kaasatust kultuuri-
pärandi säilitamisse ning toob kaasa muuseumide suure-
ma külastatavuse.

Konverentsil leidis kajastamist ka Eestis tehtud uuring. 
Kriste Sibul esitles koostöös Kurmo Konsaga valminud 

ettekannet teemal „Muuseumikollektsioonide hindamine 
Eestis: mõju konserveerimispraktikale“. Konverentsi et-
tekannetest annab ülevaate Ennistuskojas Kanut olemas 
olev konverentsikogumik.

SUMMARY

ICOM-CC 16th Triennial Conference in Lisbon
Helen Tarvis

The ICOM-CC -arranged world conferences that take place  every third year deal with acute topics of  heritage preser-
vation. Participants of  many countries are offered an opportunity to exchange views and opinions. In September 2011 
many workshops and presentations on preventive conservation of  painting, metals, leather, photographic materials, 
stone and sculpture, wood and furniture, textiles, graphic documents, modern materials and contemporary art were 
offered to the participants. Present situation in education and training, research and conservation theory and history 
were also discussed.
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Põimete konverents Manches-
teris
 
Tulvi-Hanneli Turo
Ennistuskoda Kanut
Pikk 2
10123 Tallinn
tulvi.turo@kanut.ee

2012. aasta 19.–25. augustini osalesin 2. rahvusvahelisel 
põimete konverentsil, mis seekord toimus Manchesteris 
Inglismaal. Praktiliste töötubadega konverents toimub 
iga nelja aasta järel erinevas maailma linnas. Ürituse 
läbiviijaks on The Braid Society – peamiselt Inglismaal 
tegutsev ühendus, kuhu kuuluvad põimete valmistajatest 
professionaalid kogu maailmast.
Konverentsi tegevuskavasse kuulusid igahommikused 
loengud, millele järgnes praktiline töö töötubades. 
Kokku oli võimalus valida 21 eri töötoa vahel. Võtsin 
osa kahest kahepäevasest töötoast, kus õpiti sõrmedel 
põimitavat aaspõimetehnikat. Esimest töötuba juhendas 
Taani tekstiiliprofessor Joy Boutrup, kes on peamiselt 
uurinud ajaloolisi tekstiile ja vanu aaspõimetehnikas 
ripp-pitseritega ürikuid. Teises töötoas õpetas Ingrid 
Crickmore Ameerikast kahekordsete paelte valmistamist. 
Töötempo oli intensiivne, eeldati ka juba eelnevaid 
oskusi. Mõlemad õpetajad olid suurepärased oma ala 
spetsialistid. 
Konverentsi raames oli võimalik külastada kuulsat 
Macclesfieldi siidimuuseumi ja tutvuda siidi valmistamise 
etappidega. Samuti oli võimalik tutvuda ˛akaartelgedel 
kudumisega ning õppida tundma siidi kaunistamise 
tehnikaid. Konverentsist ilmus ka almanahh „Threads 
that Move“ (koostajad Shirley Berlin and Ruth 
MacGregor, ISBN 978-0-9573127-0-8), millesse on 
koondatud loengupidajate ja töötubade õpetajate tekstid 
koos värviliste fotodega. Materjalid konverentsi kohta 
on kättesaadavad internetiaadressil www.braidsociety.com. 

Ill 1. Aaspõimimine.

Ill 2. Elizabethi-aegsete põimete rekonstruktsioonid.

mailto:tulvi.turo%40kanut.ee?subject=
http://www.braidsociety.com
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Ill. 3. Erinevad aaspõimed. Ill 4. Paelte põimimine neljal käel.

SUMMARY

Conference on braiding in Manchester
Tulvi Turo

The Second International Conference on Braiding took place in Manchester on 19-25 August 2012.The author par-
ticipated in two workshops (all in all there were 21) where finger loop braiding was taught and practised. Professor Joy 
Bountrey from Denmark who has studied historical textiles and old strings and straps for hanging seals of  documents 
supervised the first workshop and Ingrid Crickmore from the USA the other. The latter instructed the participants in 
making twofold ribbons.
The conference with its practical workshops included takes place every fourth year in different towns of  the world. 
The Braid Society – an association active mainly in England but with members all over the world – is responsible for 
the conference arrangement.







http://www.kanut.ee

	RENOVATUM ANNO 2012 esikaas
	SAATEKS
	SISUKORD
	IN MEMORIAM
	SÄILITAMINE
	Ülli Kont. Pärnu Muuseumi kolimine
	Move of the Pärnu Museum

	Theodora Kormpaki, Kurmo Konsa. Keskkonnatingimused tekstiilide säilitamiseks ja muuseumikogude ühishoidla rajamiseks vajalikud ressursid
	The textile environmental conditions and the resource needs of building up shared storage facilities for museumcollections

	Eve Kasearu. Peakatete toestamisest ja pakendamisest
	Under-propping, bracketing and packing of headgear


	UURINGUD JA MATERJALID
	Pia Ehasalu, Krista Andreson, Signe Vahur.  Kolga-Jaani krutsifiks, uuringud ja tõlgendused
	Crucifix of Kolga-Jaani, research and interpretations

	Jaan Lehtaru. Pleegitamine paberi konserveerimisel
	Bleaching in paper conservation


	KONSERVEERIMINE
	Sirje Kask. Leid raamatu kaane seest
	A find from inside a book-cover

	Anne Arus, Vilja Sillamaa. Tartu Ülikooli kunstimuuseumilitograafiate konserveerimisest
	Conservation of lithographs from the graphics collection of the University of Tartu Art Museum

	Kadri Kallaste. Ajalooliste seinakatete säilitamine in situ või museaalina saksa kultuuriruumis
	Preservation of historical wall coverings in situ or as museum pieces in the area of the German language

	Merike Limberg. Ülevaade OÜ-s Vana Tallinn toimunud tapeediuuringutest ja konserveerimisest 1994–2011
	Survey of the research and conservation of wallpaper at the OÜ Vana Tallinn in 1994-2011

	Vilja Sillamaa. Kuidas tapeet muutub seinakattest kunstiobjektiks
	How common wallpaper becomes an object of art

	Helje Vernomasing, Mai Levin. Üle- ja ümbermaalitud Elmar Kitse maal „Fr. R. Kreutzwald ja J. Köler Võrus“
	Fr.R. Kreutzwald and J. Köler in Võru – re- and over-painted painting by E. Kits

	Maris Klaas. Lõuendalusel maali puhastamine ja restaureerimine
	Cleaning and restoring a painting on canvas

	Pia Ehasalu, Üüve Vahur, Marika Mängel, Maria Lillepruun. „Lihtsuse võlu“ – kahest biidermeiermaalist Ennistuskojas Kanut
	Beauty of simplicity – about two Biedermeier-style paintings at the Conservation Centre Kanut

	Pia Ehasalu, Üüve Vahur, Marika Mängel. Kahest suurmeistrite järgi teostatud koopiamaalist
	Two copies made after great masters

	Kristjan Bachman. Polükroomse Ruhnu kapi restaureerimine
	The restoration of a polychromatic cupboard from Ruhnu

	Hedi Kard, Kaisa-Piia Pedajas. Polükroomne von Bergi vappepitaaf Eesti Kunstimuuseumi kogust
	Polychrome epitaph coat of arms from the collection of the Estonian Art Museum

	Ruth Paas. Kristuse higiräti reproduktsioon
	Reproduction of Christ’s sweat-cloth

	Anna Zenkevitsh. Silinderkübar – korstnapühkija meistrimärk
	Top hat – the master’s badge of a chimneysweep

	Tulvi-Hanneli Turo. Aaspõime tehnika H. H. von Tiesenhauseni 1669. aasta pärgamentürikul
	Loop-braiding technique as seen in a 1669 parchment sale of H.H. Tiesenhausen

	Helmut Välja, Tiit Hindpere. Tartu Ülikooli tähetorni teadusriistade ja kuukaartide konserveerimine
	Conservation of the Observatory instruments and lunar maps of the University of Tartu

	Heige Peets. Tallinna laulukaare kõlaekraani insenertehniline mudel
	The building model of the sound screen of the Tallinn Song Festival Stage

	Heige Peets. Põnevad esemed konservaatori töölaual: aukiri võidupärjaga
	Exciting items on the conservator’s desk – a certificate of honour with a triumphal wreath

	Eve Koha. Kahest Tallinna Piiskopliku Toomkiriku 17. sajandi klaasimaalist
	About two glass paintings from the 17th century in the Cathedral of Saint Mary the Virgin


	DIGITEERIMINE
	Lauri Leht. Digiteerimisprojektidest Rahvusarhiivis
	Digitisation projects at the National Archives

	Mari Siiner, Andres Uueni. Pärgamendiürikute digiteerimisest Ennistuskojas Kanut aastatel 2010–2012
	About digitising parchment documents at the Conservation Centre Kanut in 2010-2012

	Andres Uueni. Suuremõõduliste kahemõõtmeliste objektide digiteerimisvalmidus
	The digitisation readiness of the wide-format 2D objects

	Andres Uueni. Kultuuripärandi 3D dokumenteerimine
	3D documentation of cultural heritage

	Hilkka Hiiop. Kunstiteoste graafiline märkesüsteem – uus digiarendus Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisvaldkonnas
	The graphic documentation of art pieces – a new digital development in the field of conservation at the Estonian


	MIS TEOKSIL?
	Marike Laht, Helen Tarvis. Ausalt ja avameelselt – quo vadis, konservaatorite kogukond?
	Sincerely and honestly – quo vadis, the community of the conservators?

	Marike Laht. Muuseum, tule appi! Vabaõhumuuseumi konservaatorite uued väljakutsed ja tegevussuunad
	Come and give a helping hand, museum…! New challenges and directions of the Open Air Museum’s conservators

	Hilkka Hiiop. Tehnilise kunstiajaloo näitus „Bosch ja Bruegel. Ühe maalineli jälge“ Kadrioru kunstimuuseumis
	Kadriorg Art Museum exhibition on technical art history – Tracing Bosch and Bruegel. Four Paintings Magnified

	Heige Peets, Tulvi-Hanneli Turo. Ennistuskoja Kanut köitekonservaatori Tulvi-Hanneli Turo kunstiline köide kingiti Eesti Vabariigi presidendile
	Conservation Centre Kanut binding conservator Tulvi Turo’s artistic binding was presented to President of the Republicof Estonia


	HARIDUS JA TÄIENDÕPE
	Ruth Paas. Koolitus „Back to the Roots” 20. 30. november – 2. detsember 2011
	Back to the Roots training session on 30 November-2 December 2011

	Helen Tarvis. ICOM-CC 16. triennaalkonverents Lissabonis
	ICOM-CC 16th Triennial Conference in Lisbon

	Tulvi-Hanneli Turo. Põimete konverents Manchesteris
	Conference on braiding in Manchester





