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Restaureerimine: Mallereet OÜ (maalirestauraatorid  
Malle-Reet Heidelberg ja Maris Klaas, raami dekoor Sirje Säär,  
puidutöö Tõnu Vainküla)
Tellija: EELK Kärdla Kiriku kogudus
Rahastaja: Enn Kunila

Kärdla kirikut kaunistavad kaks suuremõõtmelist maali: 
kuldses raamis vana altarimaal „Laske lapsukesed minu 
juurde” (1856, J. Behse) ja praegune altarimaal „Kristus 
ristil” (1889). Seoses kiriku taastamistöödega restau- 
reeriti möödunud aastal Enn Kunila algatusel ja rahasta-
misel ka maalid. 

Praeguse altarimaali autorit ei teata. Maali all on 
nimetähed K. M., mis on samasugused nii eesti kui vene 
keeles. Nii võib olla tegu ka vene, näiteks Peterburi kunst-
nikuga. Võib arvata, et maal ja selle massiivne raamistus 
on tehtud Hiiumaal kohapeal. Maali mõõtmed on  
suured – kõrgus ligi kolm meetrit – ja seetõttu tundub 
loogiline, et nii suurt lõuendit koos alusraamiga ei oleks 
kaugelt kohale transporditud. Naelte kinnitustest võis 
järeldada, et alusraamilt lõuendit lahti võetud ja uuesti 
kinnitatud ei ole. Kunstniku käekiri on professionaalne ja 
maaling on tehtud kiiresti, traditsioonilises akadeemilises 
stiilis. Töö on kohati justkui lõpetamata jäänud, sest 
mõned riidevoldid on jäänud kaetuks vaid alusmaa-
linguga. Näod ja Kristuse figuur on samas täpsemalt 
viimistletud. Kaugemalt vaadates mõjub maal terviklikult 
ja elavalt. 

Mõlemad maalid olid tugevalt mustunud, lõuendid 
lõtvunud ja raamid korrast ära. Suuremal altarimaalil oli 
alumises osas seitse kuuliauku, mille tekitanud kuulid 
leiti altari tagant seina seest. Auke ja rebendeid leidus 
ka teisel maalil, lisaks veel mitu kihti tumenenud ja väga 
raskesti eemaldatavat kattelakki. Kuldornamendiga raamil 
oli dekoor suures osas lahti ja palju detaile ära pudene-
nud. Ülemised õhukesest puidust nurgaväljad olid lahti, 
pragunenud ja kaardunud. Raami juures on vahva see, et 
dekoori elemendid on raamile paigutatud „vaba käega” 
ehk kuidas parajasti sattus. Tavapäraselt on raamimeistrid 
oma töös hästi korrektsed.

Nüüd on mõlemad maalid restaureeritult kenasti 
tagasi vastremonditud kirikus. 

Kärdla kiriku  
kaks altarimaali

Malle¯Reet Heidelberg

1. Kiriku interjöör maalidega. Foto Mait Heidelberg
2. Kuuliaugud. Foto Mait Heidelberg
3. Vana altarimaal restaureeritult. Foto Mait Heidelberg
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