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Nõva kiriku pabervitraažide 
konserveerimine

Tea Šumanov

Nõva kirikus nii terviklikult 
säilinud pabervitraaž on  
küllaltki haruldane, sest  
sellise töötlusega (lakitud) 
paber on juba iseenesest 
kehva kvaliteediga, mille  
hävinemist kiirendab niiskus 
ja otsene päikesevalgus.

Kohaliku legendi järgi valmistas erksavärvilised vitraažid 
19. sajandil Nõva mõisa viimane omanik Josephine von 
Baggehufwudt. Luksuslikke klaasmosaiike imiteerivad 
pabervitraažid said tollal kodukaunistamises, aga ka 
kirikute ja teiste ühiskondlike hoonete ehtimises väga 
populaarseteks. Tegemist on värvilise litotrükiga õhukes-
test puidutselluloospaberil detailidest, mis kaeti pärast 
klaasile liimimist ja kuivamist vaigust ja õlist koosneva 
lakikihiga. Varem on Nõva vitraažide materjali nimetatud 
ekslikult ka pärgamendiks – võimalik, et paberi läbipaist-
vuse tõttu – või on silmas peetud hoopis pärgament- 
paberit (eritöötlusega veekindel poolläbipaistev paber). 

Nõva kirikus nii terviklikult säilinud pabervitraaž on kül-
laltki haruldane, sest sellise töötlusega (lakitud) paber 
on juba iseenesest kehva kvaliteediga, mille hävinemist 
kiirendab niiskus ja otsene päikesevalgus. Vitraažakende 
paberi seisundi ja võimaliku konserveerimismetoodika 
väljatöötamiseks eemaldati aknast kaks ruutu. 

Vitraaži konserveeritud aknaruudud mõõtudega  
ca 200 × 200 mm koosnevad kaheksast eraldi paber-  
detailist: kesksest rosetimotiivist, mida ümbritseb kollakas- 
valge veidi reljeefse lehemustriga raam, mida omakorda 
ääristavad värvilised bordüüriribad. Vitraaži paberid on 
kleebitud, nagu käsiraamatutes sageli soovitati, kahe 
klaasi vahele välimise aknaklaasi külge, nii et paberite 
trükipool jääb ruumi poole. 

Liimi- ja lakikihi vananedes on paber kahjustunud  
ja muutunud hapraks, lõhenenud ning osa paberdetaile 
on pudenenud klaaside vahele hunnikusse. Eriti habras 

1. Konserveeritud pabervitraaž uues klaaspaketis. 
 Foto Martin Siplane

Konserveerimine: SA EVM Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus  
Kanut (Heige Peets, Maris Allik, Tea Šumanov, Aire Aksiim, 
Martin Sermat)
Tellija: EELK Nõva Püha Olevi kogudus
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on valge lehemustriga paber, mille puhul on kiud väga 
lagunenud ja pinna lakikiht võrreldes mitmevärviliste 
paberitega märksa õhem. Kollaažipaber oli osaliselt  
muutunud killunenud massiks, mida ei ole võimalik isegi 
profülaktiliselt fikseerida. 

Paberdetailid kuivpuhastati tolmust ja liimijääkidest 
ning taustati loorpaberile. Irdumisohtlike paberite trüki- 
pind liimistati Acronali vesilahusega. Katkised klaasid 
asendati uutega ja paber fikseeriti klaasile liimiga. Kollaaži 
alus- ja katteklaas ühendati paketiks klaasi servadele 
kinnitatud alumiiniumteibiga.

Töö konserveeritavate paberkollaažidega andis  
kinnitust varasematele hinnangutele, et kogu vitraaži 
kompositsiooni tervikliku konserveerimise muudab äärmi-
selt riskantseks ainuüksi aknaruutude raamist eemalda-
mine, rääkimata klaaside vahele fikseeritud paberdetailide 
liigutamisest. Selle käigus võib pehastunud ja kraklees 
paber tolmuks pudeneda. Lisaks on osa kollaažidetaile 
tugevasti kahe klaasi vahele „liimunud”, mis teeks nende 
kahjudeta eemaldamise ja taustamise uuele paberile 
praktiliselt võimatuks.

Vitraažide edaspidiseks säilitamiseks on vajalik eel-
kõige vältida otsest niiskuse (sademete) liikumist klaaside 
vahele, et vältida paberi pehkimist ja hallitamist ning 
kaitsta aknaid otsese päikesevalguse eest.

2. Klaaside vahele pudenenud vitraažidetailid enne 
 konserveerimist. Foto Grete Ots
3.–4. Aknaruudu demonteerimine raamist. Foto Grete Nilp
5. Pabervitraaži konserveerimine (kuivpuhastus). Foto Grete Ots
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