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1920ndatel Põikval kooliõpe-

taja olnud August Lepp on 

Järvamaa muuseumis auko-

hal: ta tervitab igat direktori 

kabinetti sisenejat täisport-

reemaalilt, mille on pikkust 

194 ja laiust 71,5 meetrit. 

Maalil kannab Lepp esi-

mese maailmasõja aegset 

rohekas frentši, küljel ripub 

must rihm kortikuga.

19. sajandi lõpul – 20. sa-

jandi algul on August Lepp 

olnud tuntud kui maail-

marändur, millele viitavad 

temast tollal tehtud fotod. 

Ühel neist istub ta toolil, jalg 

üle põlve, seljas sama sõja-

väevorm, jalas säärsaapad, 

vööl ripub kortik.

Teadaolevalt on ta pik-

ka aega rännanud mööda 

Siberit, milles kõnelevad 

jälle fotod. August Lepp on 

asutanud Sajaanide loodus-

kaitseala, mille eest on ta 

nimetatud Jaapani aukoda-

nikuks.

Tselluloidnegatiivil ja 

kontaktkoopial on Lepp  

19. sajandi lõpus − 20. algul 

Siberi-reisil. Puhkehetke lu-

mises metsas peavad koos 

inimesed, koerad ja põdrad.

Samuti on Lepast tallel 

19. sajandi lõpul tehtud vi-

siitkaartfoto, kus ta on üli-

konnas ja lipsuga. Rinnakõr-

gusel on venekeelse kirjaga 

lakkpitsat.

Huvitav on võrrelda 

eri aegadel jäädvusta-

tud Paide vaateid, eriti 

veel, kui need on tehtud 

ühest ja samast kohast. 

Nii on see ülesvõtete-

ga Pärnu tänava ääres 

asunud tiigist (kuna-

gine linaleotiik linna 

ääres), mille ümber on 

praegu Lembitu park ja 

täpselt tiigi kohale on 

rajatud lastemänguväl-

jak – ongi selge, miks 

suuremate vihmadega 

selle koha üle ujutab ja 

ükski kuivendusviis po-

le aidanud.

Arvutis neid suuren-

dada võib mängida män-

gu, kes leiab rohkem 

erinevusi-sarnasusi – ja 

neid leiab.

1909. aasta  klaasne-

gatiivilt 1980ndatel teh-

tud foto, esiplaanil tiik, 

taamal  Vallitorn, Vene 

õigeusu kirik ja Paide 

Püha Risti kirik. 

1930. aasta klaas-

negatiivilt nüüdisajal 

tehtud originaalfoto, 

esiplaanil raudteel lii-

kuv rong ja tiik.  Pildis-

tatud Saksa kooli (Jär-

vamaa haigla) katuselt. 

Postkaardiks on need 

kopeerinud Johannes 

Ehrenverth.

30 kaupa. Lisaks Võitleva Sõna 

fotod ja negatiivid. 

1970ndatele saab iseloomu-

likuks, et ühest sündmusest on 

palju fotosid, nagu koolilõpud, 

aktused, spordivõistlused, rah-

vatantsupeod. 1976 tulevad esi-

mesed värvifotod. Ei tahetud 

hästi kogusse võtta, et värvid 

tuhmuvad, aga on hästi säilinud, 

kinnitab Rüütel. 

1970ndate keskel hakkasid 

osakaupa tulema Johannes Eh-

renverthi (1936. aastast Jaan Eel-

nurme) klaasnegatiivid hõbeda-

ga, millest tänapäeva tehnika 

võimaldab häid fotosid teha. 

Töö jäi lõpule viimata, sest 

tollal peeti materjali muuseumi-

le liiga kodanlikuks. (Nii väidab 

Rene Viljat «Järvamaa koguteo-

ses» – toim)

Ehrenverth oli 1908. aastast 

litsentsiga kutseline fotograaf, 

sai Eestimaa kubernerilt loa 

avada Paides Rüütli 12 päevapil-

ditöökoja, millele ta ehitas juurde 

klaasseintega ateljee. Klaasnega-

tiivid oli ta pakkinud eraldi pabe-

risse ja karpidesse. 

Koduuurija Henn Sokk anne-

tas üle 200 pildi 1960ndatest, 90 

ostetud fotot on fašismiohvritest, 

tööeesrindlastest – tuli käsk näi-

tus teha.

Kohalikest tõid muuseumile 

pildivara Lembit Tammepõld, 

kelle isa oli juba fotograaf, atel-

jeefotograafi d Hans Birk ja Enn 

Reiljan.

Muuseumi endine direktor 

Tiiu Saarist pildistas kivikalmeid 

ja mälestuskive. Aime Toomsalu 

annetas 120 fotot oma Järvamaa-

raamatust «Kui selga sirutati». 

Materjali kogunes palju, üle 3297 

foto tuli juurde.

Püsiekspositsioonis on ka sa-

ma aastakümne fotograafi anurk 

ajastu ülesvõtetega. Pildi klõp-

sutamine ja ilmutamine oli tollal 

jõukohane juba igale koolipoisile.

S
uures mahus nii va-

nade fotode kui ka sa-

mal kümnendil üles-

võetuga täienes kogu 

1980ndatel.

Muuseumi jõudsid Johannes 

Tohvelmanni 900 klaasnegatii-

vi. Ta on tantsuõpetaja Helmi 

Tohvelmani vend, kes jäi Kuura-

matsil talu pidama, oli esimese 

vabariigi ajal Lõõla kandis asja-

armastaja-fotograaf.

Paidest Rüütli 12 pööningult 

toodi ära kõik Johannes Ehren-

verdti klaasnegatiivid, mis kõr-

gusid seal katuseni välja, nagu 

on 1983 tehtud pildilt näha. Need 

on ateljeefotod, kes inimesed neil 

on, pole sageli teada, küll aitavad 

need tolleaegset Paide olustikku 

tundma õppida. 

Lisandub veterinaari, poliiti-

ku ja omavalitsustegelase August 

Tobro kogu, praegu tuntud va-

nade fotode koguja ja raamatute 

koostaja Rene Viljat annab muu-

seumile 4514 ühikut.

Head ajaloolist materjali, Ka-

reda talu vaateid toob Ado Seire: 

umbes 300 hea kvaliteediga vär-

vifotot, legendid juures. 

1990ndatel täienes kogu 

suures mahus enne-

sõjaaegsete fotode 

(Kaitseliidust, Kodu-

kaitsest, koduloolase 

Jaan Arvola pärand), 

aga ka samal kümnen-

dil tehtutega. 

Siit leiab Järvamaa 

loodus- ja kultuuri-

väärtuste, asulate vaa-

teid. Kajastatud on üri-

tusi ja sündmusi, nagu 

laulu- ja tantsupeod, 

kultuuripäevad, siis poliitilise 

sisuga fotod, hariduselu, sporti, 

majandust kajastavad, portree-

fotod, peamiselt eesrindlastest.

Omaette teema on igasugused 

albumid, mida jagub nii ajaloo 

kui fotokogusse.

«21. sajand on hõbedase tee-

konna lõpp, alanud on digiajastu. 

Digifotod on peamiselt arvutis ja 

CD-dele salvestatud. Neid tuleks 

vaadata distantsilt, kõike pole 

võimalik ja mõtet tulevikku kaa-

sa võtta,» arutleb Rüütel. «Kui 

vanasti olid fi lmirullid või veel 

varem klaasplaadid, siis oli kaad-

rite arv piiratud. Valiti hoolega, 

mida ja kuidas pildistada. Nüüd 

saab lihtsalt halvad kaadrid kus-

tutada ja valida parima.» 

Fotokogu suuruseks nimetab 

Maie Rüütel 38 619 säilitusühi-

kut, Eesti muuseumide infosüs-

teemi (muis.ee) on neist skanni-

tud 12 265. 

Fotod ja negatiivid on paki-

tud selleks ostarbeks happeva-

bast papist valmistatud karpi-

desse, ikka kile ümber ja/või 

pärgamentpaber vahel, et õhk 

ja niiskus ligi ei hiiliks. «Foto-

pärandil on pärandkultuuris 

kindel koht. Kui kõik muutub 

ajas, aegade hämarusse kao-

vad inimesed, majad, asjad, 

siis fotodel jääb aeg seisma,» 

arutleb Rüütel. «Ka kõige vane-

mad fotod on õnneks ajale vas-

tu pidanud ja suutnud kaduvat 

jäädvustada.»

N
eid säilikuid kar-

pidesse seada ning 

kõige rohkem kasu-

tatavamaid fotosid 

arvutisse sisestada, 

neil nähtavat ja tagaküljelt loe-

tavat kirjeldada on olnud Maie 

Rüütli viimase aja põhitöö. «Ja 

aastaid läheb veel...» lisab ta.

Teadur Maie Rüütli tähelepa-

nelik silm on märganud aastate 

jooksul fotode kaudu huvitavaid 

seosed muuseumi eri aegadel tul-

nud esemetega. Sünnivad huvita-

vad ja kõnekad lood.

MARIKA RAJAMÄE

E
ttevaatust, dagerro-

tüüpia!» hoiatab silt 

kõige ülemisel riiulil 

pesitsevaid linnukaa-

vikuid alumise riiuli 

karpidesse oma nokka toppimast.

Oleme Järvamaa muuseumi 

fotoarhiivis, mis hoiab tallel roh-

kem kui 38 000 säilikut, neist 462 

on haruldused.

«Siin vasakul pool nurgas on-

gi kõige tähtsamad: rariteetidest 

dagerrotüüp, ambrotüübid, fer-

rotüüp, soolapaberfoto, polües-

ternegatiivid, mustvalged fotod, 

klaasnegatiivid,» tutvustab Maie 

Rüütel, Järvamaa muuseumi va-

nemteadur, kelle hoole all kogu 

on. 

Fotokogu on muuseumi põhi-

kogudest suurim. «Nii nagu Jär-

vamaa muuseum, on ka fotokogu 

saanud alguse Järvamaa muinas-

asjade alalhoidmise seltsist, sealt 

pärinevad fotod on kõik harul-

dased,» selgitab Rüütel. «Seltsi 

aastad 1904–1926 oligi kõige ma-

gusam periood – järjest rohkem 

lähevad need asjad hinda.»

S
eltsi kogust on pärit 

arvatavasti vanim 

säilinud Eestis val-

minud dagerrotüüp 

(Daquerre'i leiutatud 

esimene kasutuskõlblik fotogra-

feerimisviis, nn foto hõbedal) 

– 1850. a portree Tallinna rae-

härrast Alexander Hoeppnerist, 

mille annetas apteeker ja linna-

pea magister Oskar Brasche 1914.

Selle autor on ilmselt Carl 

Borchardt, kes avas 1844 Tallin-

nas esimese fotoateljee, aga ta 

ei signeerinud oma varasemaid 

töid.

Muide, Carl Borchardt (1816–

1899) on sündinud Paides ning 

õppinud fotograafi at Viinis ja 

Peterburis. 

See dagerrotüüp on käinud 

Soomes restaureerimisel ning 

aasta tagasi Eesti ajaloomuuseu-

mi ja MTÜ Eesti Fotopärand näi-

tusel «Silmapilkline ülessewõte. 

Eesti foto 1850–1912». («Seal oli 

meilt 11 pilti, käisin neid kaks 

korda vaatamas, nagu omaenda 

lapsi – nii uhke tunne oli!» tun-

nistab Rüütel.)

Dagerrotüüpidele lisandusid 

õige pea ambrotüübid (klaas-

negatiivid mustal alusel), ferro-

tüübid, soolapaberfotod – kõik 

praeguseks haruldused ja kor-

damatud, ükski neist piltidest 

polnud paljundatav. 

Raehärra Alexander Hoeppner 

on olnud edev mees: temast on 

tehtud ka ambrotüüp ja soolapa-

berfoto, mis olid näitusel auko-

hal. Ühel ambrotüübil on ta koos 

naise Louisega.

Piltide autor on Carles Borc-

hardt, kes signeeris oma töid. 

«Tõesti, need on igasuguseid 

tingimusi üle elanud, aga hästi 

säilinud,» tunnustab Rüütel. 

19. sajandi viimasel veeran-

dil alustas rändpiltniku karjääri 

endine kooliõpetaja Jakob Jobso, 

hilisema nimega Livenstroem 

(1830–1902) – üks esimesi eestla-

sest fotograafe nii Järvamaal kui 

ka kogu Eestis. Viimased eluaas-

tad veetis ta piltnikuna Paides. 

Muuseumi kogudes olevad 19. 

sajandi lõpu fotod ongi põhiliselt 

tema pildistatud. Neid kopeeris 

hiljem postkaartideks Johannes 

Ehrenverth, foto ja koopia vahe 

hägustus. 

Ühe huvitava tähelepaneku 

Järvamaa muinasasjade alal-

hoidmise seltsi ajast sobitab Maie 

Rüütel praegusaega, kui tulemas 

on üleeestiline kultuuripärandi 

aasta. 

Nimelt on seltsi protokolliraa-

matust lugeda, et 1908 on üles 

pildistatud kogus olevaid arheo-

loogilisi leide. 

Fotod tellis Tartu Ülikooli 

arheoloogiaprofessor Richard 

Hausmann Riia arheoloogia 

konverentsiks, hiljem kajastuvad 

need raamatus «Balti arheoloo-

gia». Fotode autor on Karl Alek-

sander Tepp. 

«Meile teadaolevalt on see 

esimene kord, kui Järvamaa 

ümberkaudu tuntud kivikalme 

kaevamiste leide on pildistatud,» 

selgitab Rüütel. «Meil on arheo-

loogiakogu objektid ka fotodena. 

Nii et kultuuripärand missugu-

ne!»

M
uinas-

asjade 

a l a l -

h o i d -

m i s e 

seltsi kogude umbes 

3000 ühikust (ajalu-

gu, etnograafi a, kunst, 

raamatud, dokumen-

did, mündid) on 462 

fotod. Fotode osa on 

aja jooksul tuntavalt 

kasvanud.

1950ndate alguses oli muuseu-

mis tallel 777 fotot, sealt alates 

igal aastakümnel on kogu mitmel 

moel jõudsalt täienenud. Suures 

osas on need ETA fotod kolhoo-

sidest ja sovhoosidest, töölistest. 

Ka on pilte teadlikult tellitud, 

näiteks Peeter Jõgilt Paide rajoo-

ni vaateid.

1960ndatel on vastu võetud 

palju ennesõjaaegseid pilte lau-

lupidudest, seltsidest, kursustest, 

oli nn sulaaeg ja neid pilte tuli 20-
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Fotopärand võtab 
kultuurist kindla koha

Kui kõik muutub 
ajas, aegade hä-
marusse kaovad 

inimesed, majad, asjad, 
siis fotodel jääb aeg seis-
ma.

Meile teadaolevalt 
on see esimene 
kord, kui Järva-

maa ümberkaudu tun-
tud kivikalme kaeva-
miste leide on pildista-
tud. Kunstikogus on F. Wil-

bergi 1856 akvarell «Pai-

de turuplats», muis.ee-st 

leiab selle ka fotona. Maali 

on postkaardiks kopeeri-

nud Johannes Ehrenverth 

1900–1926.

«Vanad Paide vaated, 

gravüürid, graafi lised lehed, 

originaalid on ka muuseu-

mis kunstikogus olemas. 

Nende fotode puhul inime-

sed ei teadvusta, et polnud 

ju näiteks 1637. a fotot teh-

tud, kuskil on ka originaal,» 

selgitab Rüütel.

Kirna-Virika laulukoor, mi-

da juhatas Kirna-Virika val-

lakooli õpetaja-juhataja Karl 

Roosmann (hukkus 1914). 

Laulukoor on üles võetud 

vabas looduses, arvatavasti 

suvel jõe ääres.

Karl Roosmann on saat-

nud selle fotopostkaardi 

Johannes Tohvelmannile 

Lõõlasse  Kuuramatsile 3. 

novembril  1912 – seega 100 

aastat vana foto! «Oled Lõõ-

las nagu kinni kasvanud...

saadan Kirna-Virika koori 

pildi – see ehk tõmbab vä-

he...» kirjutab ta kaardi ta-

gaküljel.

Karl Roosmannist oma-

korda on säilinud visiit-

kaartfoto, mis on pildistatud 

aastatel 1904–1914.

Paspartuu on tumehallist 

paksust papist, selle paremal 

alumisel nurgal kiri «Visit 

portrait», vasakul fotograafi  

kuldse värviga sisse pressi-

tud logo. 

Lõõla kandis asjaarmas-

taja-fotograafi na tuntud 

Johannes Tohvelmann on 

omakorda olnud seotud Türi 

kihelkonnast Alliku vallast 

Kärevere külast pärit ajakir-

janiku ja kirjaniku Jaan Lint-

ropiga, kes oli 1920–29 Eesti 

telegraafi agentuuri  direktor. 

Tohvelmanni ühest klaas-

negatiivist tehtud positiiv on 

ülesvõte temast sõjaväes 4. 

mail 1920: seisab Tohvel-

mann, Kadi Vilsandi ja Betti 

Tanni vahel istub Jaan Lint-

rop (tollal sõjaväeametnik), 

kes elas Käreveres elu lõpuni, 

muuseumi kogudes on tema 

pilte, albumeid, esemeid 

(lauagarnituur, jalutuskepp).
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Vanim Eestis säilinud dagerrotüüp.

Ambrotüüp Alexander Hoeppnerist abikaasa Louisega.


