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En håndverker har én viktig hovedoppgave når han eller hun skal gå i gang med 
et prosjekt – å ivareta restaureringsobjektets iboende historie. Vinduene, laget 
med omhu og lidenskap, har vart i flere generasjoner og gir et innblikk i fortiden. 
Når vi lener oss på vinduskarmen kan vi bare forestille oss hva de som lente seg 
på den tenkte på og drømte om for flere tiår eller hundreår tilbake, hvilke 
bekymringer de hadde og hva de så frem til. Når vi titter ut begynner vi å innse 
hvor mye verden har endret seg; havet har stedet, grensene har skiftet og 
teknologien har utviklet seg. I perioder med uro trenger vi et referansepunkt som 
minner oss om alt vi har arvet fra fortiden, og som viser veien til fremtiden.

Vi spesialiserer oss på restaurering av dører og vinduer, for vi har mange års 
ekspertise og er fagkyndige mestre på området.
I situasjoner hvor restaurering ikke lenger er en mulighet, kan vi lage nye dører 
og vinduer med detaljer og utseende som er så lik på originalen som mulig. I 
tillegg til å bevare dørene og vinduene dine, synes vi det er viktig å ivareta 
tradisjonelt håndverk. Derfor har verkstedet vårt også ivaretatt unike teknikker 
som tremarmorering etterbehandling av trekorn.



5

Madis Tarum
Administrerende direktør

Vi mener at alle dører og vinduer kan restaureres for å tilfredsstille moderne krav. 
Vi overholder tidsfrister og imøtekommer kundenes behov. Helt siden vi begynte 
med virksomheten har vi investert fortløpende i produktutvikling, og produktene 
er sertifisert for å overholde krav til isolasjon av lyd og varme, og være 
brannbestandige. Arbeidet vårt overholder nasjonale kulturminnelover og er 
stemplet med Europas kvalitetsmerke. 

Med riktig vedlikehold varer vinduene og dørene våre i minst hundre år.

Arbeidet vårt holder mange estiske bygge varme: St Nicholas’ kirke,
Riigikogu-bygget, Suur Tõll-museet og hundrevis av hjem over hele Estland.
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Det er flere steder i Estland som deler navnet Suuremõisa. Hiiu-Suuremõisa 
(Dago-Grossenhof) ligger på østsiden av Hiiu-øyen i menigheten Pühalepa. Den ligger 
6 km unna Heltermaa-havn, med Hiiessaare flyplass og Kärdla henholdsvis 16 og 18 km 
unna. Hiiu-Suuremõisa er en av Estlands mest spektakulære herregårder fra barokken.

Nå blir slottet brukt til Hiiumaa fagskole, samt Suuremõisa barnehage og barneskole.

Det er et påfallende toetasjes steinbygg med fransk tak og to enetasjes fløyer på hver 
side, dekket med et mansardtak. Herregårdens eget verksted ble brukt til 
konstruksjonen. Herregården hadde sitt eget kalksteinbrudd, kalkbrenneri, 
mursteinsfabrikk, låsesmed og smedje. Midt på fremsiden finner du en trekantet 
frontispis under taket, over inngangen til herregården. Fasadens rytme og interne 
struktur defineres av de steinrammede vinduene som plasseres parvis og i grupper på 
tre, mens taket krones av med fire skorsteiner. De doble eikedørene merker byggets 
midtlinje og er dekorert med unike utskjæringer fra barokken. Fremfor hovedinngangen 
finner du en stor terrasse omringet av kalkbaluster, hvor det opprinnelig var et 
skulpturdesign. Byggets designmessig enkle bakside har brede, buede trapper. 
Kjelleretasjen har hvelvede tak. I midten av hovedetasjen finner du en imponerende 
trapp som stiger opp gjennom hele bygget, samt en resepsjon med marmorgulv.
På etasjen over har du en stor hall med stukkaturtak som er delt inn i større deler, og en 
enfilade av andre formelle rom.
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Suuremõisa herregårds hovedbygg, Hiiumaa
Restaurering av innerdører
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Lærernes hus er en hall og opplæringssenter som kombinerer historiske omgivelser 
med moderne læremuligheter. Det klassiske interiøret gir et interessant preg til alle 
arrangement som arrangeres der – enten det er opplæringskurs, seminar, treff, formell 
bespisning eller bryllup. Rådhusplassen og bygningene omkring har vært sentrum for 
alle begivenheter som har funnet sted de siste syv hundre årene.

Lærernes hus har spilt en viktig rolle for Tallinns utvikling siden 1200-tallet. Skriftruller 
fra middelalderen refererer til borgere som levde og jobbet her – rike handelsmenn, 
omtalte håndverkere og i senere tid til og med bystyremedlemmer. Gjennom 
århundrene har Lærernes hus blitt utvidet til gatene Apteegi og Vene.

På 1700-tallet sluttet bruket å skifte eierskap – i 1766 ga namsmannen bruket til kronen, 
og den ble brukt av tsarens østersjøiske flåte, og bebyggelsene ble bygd om til 
formelle resepsjoner. 

Renovasjonsarbeid (1766, 1957 og 1973) ble utført for å fremheve byggets klassiske 
bakgrunn. Tidsriktige detaljer på vegger og tak, utsøkte lysekroner og vakkert flislagte 
peiser er bevart. 

På 11. november 1918 begynte Estlands midlertidige regjering å renovere bygget på 
adressen Raekoja plats 14 – ulike regjeringsdepartement opererte herfra en kort stund. 
Deretter ble huset driftet av Republikken Estlands sentrale myndighet frem til 1940. En 
klubb for lokale offiserer ble grunnlagt her – Offiserenes sentrale kasino. 

På kasinoet ble det holdt elegante ball og arrangement.



13Lærernes hus, Raekoja plats 14, Vene tn. 5, Tallinn
Branndører – produksjon og restaurering
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Bremen tårn (opprinnelig «Bremer Tower», eller Kampferbeck tårn), en av de defensive 
strukturene i bymuren – fire etasjer høyt og hesteskoformet.

Den ene siden er nært Munkadetagune tårn, og på den andre siden ligger bymurens 
nærmeste gjenstående nabo, tårnet bak Hattorpe. Før i tiden var det også en liten 
kystport, og tårnet i nærheten av den tidligere russiske kirken mellom Bremen tårn og 
tårnet bak Hattorpe. 

Tårnets yttermur er omtrent 2 m tykk, og mot byen er muren 1 m tykk. Tårnets dør har 
en dobbel lås for å sikre kruttet som byen oppbevarte her på begynnelsen av 
1900-tallet. Inne i veggen er det bygd en trapp som fører til et fengsel på første etasje. 
Fengselsrommet har ingen lys, men det har små ventileringshull, et toalett og 
jernringer bygd inn i muren. På andre og tredje etasje finner du siktehull og peiser.

Bremen tårn er koblet til «Bremens gang», som går mellom gatene Uus og Vene.

På 1500-tallet ble tårnet kalt Kampferbeck tårn, etter den nye eieren. Det var fengsel på 
to av tårnets etasjer frem til 1600-tallet – når det ble ammunisjonslager. På 1950-tallet 
ble en passasje gravd inn i Bremen-gangen, hvor de senere åpnet Bremen Bar.
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Bremen tårn, Vene tn. 26, Tallinn

Restaurering av innerdører, produksjon av nye innerdører og -vinduer, 
restaurering av ytterdører
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Det estiske teaterbygget i Art Nouveau-stil, designet av finske arkitekter Armas 
Lindgren og Wivi Lönn, var Tallinns største bygg når det ble bygget i 1913. Bygget 
hadde to fløyer, hvorav ett var tiltenkt for teater og det andre som konserthall. Slik har 
bygget stått frem til i dag. Mellom de forbløffende gangene var en lavere midtre del 
med en restaurant («White Hall»), hvor det sto en gårdsplass foran som var dekorert 
med søyler som preget byggets utseende. Teateret og konserthallen ble offisielt åpnet 
24. august 1913. Skulptøren August Weizenberg donerte to av hans vakreste 
marmorskulpturer til teateret – «Koit» (Daggry) og «Hämarik» (Skumring), som en gang 
dekorerte teaterets røde hall («Red Hall»). Ett år senere ble teaterhuset bruk som 
militært sykehus – første verdenskrig hadde nettopp begynt. Den ortodokse kirken ble 
opprettet på konserthallens balkongside. Når teateret imidlertid ikke ble tatt i bruk, 
fortsatte skuespillere å spille stykker på egen risiko.

Etter et sovjetisk luftangrep kvelden 9. mars 1944, ble teaterbygget lagt i ruiner 
sammen med mange andre. Teateret og konserthallene ble renovert på andre halvdel 
av 1940-tallet i henhold til arkitektene Alar Kotli og Edgar Johan Kuusiks design. Kotlis 
design hentet inspirasjon fra 1930-tallets neoklassisisme, eller Stalinist-klassisismen 
(som ville vært i tråd med datidens forventninger). Arkitekten prøvde å bevare fasaden 
som er vendt mot Estonia Avenue, men de andre fasadene gikk gjennom drastiske 
endringer. Interiøret mistet sine vakre Art Noveau-linjer til fordel for en mer dyster, 
klassisk stil.

Konserthallen ble åpnet på nytt i 1946, og teaterhallen i oktober 1947. Konstruksjonen 
av hallenes midtre del ble fullført i 1951 og ble brukt som teaterets konservatorium. Nå 
tilhører bygget fortsatt Estlands teater, men det brukes til tre uavhengige institusjoner – 
Estlands nasjonale operahus i én fløyel, og den statlige konsertinstitusjonen «Eesti 
Kontsert» og Estlands nasjonale symfoniorkester i den andre.
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Estlands nasjonale operahus, Estonia puiestee 4, Tallinn
Produksjon av nye branndører
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Huset for den baltiske flåtens offiserer på Mere puiestee 5 er et imponerende, 
neoklassisk bygg som rommet Tallinns største teaterhall, med 1100 seter. Den ble 
bygget etter andre verdenskrig, når hovedkvarteret for den baltiske flåten fortsatt lå i 
Tallinn. Med sin trekantede frontispis og seks korintiske søyler ble bygget designet av 
arkitekten A. Kuznetsov (Военморпроект N28, 1951) og fullført i 1954.
Konstruksjonen tok i bruk ruinene fra Grand-Marina-kinoen (senere kalt «Ars») som sto 
fra 1914 til den ble ødelagt under krigen, og deler fra bygget som var eid av St Nicholas’ 
ortodokse kirke, som ble bygget i siste halvdel av 1800-tallet. Under hovedgangen i 
Huset til flåtens offiserer, finner du en av Tallinns største dansehaller, hvor 
kabaret-restauranten «Must Kass» opererte før krigen. Byggets imponerende interiør 
innebærer en stor, maritim malerikolleksjon, og taket er avbildet med et rundt maleri av 
en krigsflåte. 

Bygget benyttes for tiden av Russlands kultursenter. Kjellerrommene har blitt gjort om 
til en restaurant.
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Russlands kultursenter, Mere puiestee 5, Tallinn 
Restaurering av ytterdører
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Leilighetskompleks. Aleksis Kiven Katu 40, Helsinki
Produksjon av nye vinduer, restaurering av trapper, gangvinduer, leilighet
restaurering av ytter- og innerdører, og produksjon av nye innerdører.



35



36



37



38



39



40

Denne historiske villaen med symmetrisk plan, toetasjes tårn og steinsokkel ligger i 
Kadriorg slottspark ved havet – et sommervilladistrikt mot slutten av 1800-tallet. Selv 
om villaens fasade er bygget i Palladios-stil, fremmer bygget neo-renessansiske og 
-gotiske trekk. Terrasser, balkonger, store verandaer og franske vinduer lyser opp 
bygget som en luksusferiebolig. I perioden mellom verdenskrigene ble bygget utsatt 
for overraskende endringer; blant annet ble en ny trapp bygget i henhold til H. 
Johansons design, byggets hovedplan ble endret betraktelig i 1925, og 
inngangspartiene òg. Mot slutten av Tsar-styret og på 1920-tallet ble det drevet 
restaurant og kasino i bygget. Under sovjettiden ble bygget delt inn i leiligheter. En 
historisk utedo har blitt bevart på bruket, dog med dramatiske endringer.
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 Villa Mon Repos. Narva mnt. 92, Tallinn
Restaurering av vinduer og dører, produksjon av nye innerdører
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Gustav Adolf videregående skoles gymnasium. Suur-Kloostri 16, Tallinn
Restaurering av vinduer og innerdører. 
Produksjon av nye vinduer, inner- og ytterdører.
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Maiasmokk Cafe er Estlands eldste kafé fortsatt i drift. Kafeen har vært i drift på Pikk 
Street 16/Pühavaimu Street 1 siden 1864. Maiasmokk Cafes Biedermeier-interiør har 
forblitt uendret i snart et århundre.



53
Maiasmokk Cafe. Pikk 16, Tallinn
Restaurering av dører, vinduer og produksjon av kopier
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Leilighetskompleks. Lai 9, Tallinn
Produksjon av nye dører og vinduer, nye ytterdører 



59



60



61



62

Leilighet. Pikk 52, Tallinn
Restaurering av vinduer og produksjon av nye ytterdører, samt en port. 
Etterbehandling av tredører. Produksjon av branndører.
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Suur Tõll, Estlands dampdrevede isbryter er verdens største dampdrevede isbryter på 
utstilling i dag, og det eneste overlevende dampskipet som ble bygd i Østersjøen før 
Estlands uavhengighetskrig. Skipet seilte for første gang på 29. desember 1913, og ble 
døpt Tsar Mikhail Feodorovich. Tallinn ble skipets hjemmehavn i 1914.

Suur Tõll ble oppkalt etter Suur (store) Tõll, en mytologisk kraftkar fra Saaremaa. 
Besøkende kan se skipet på Tallinns Sjøflyhavn. Det historiske skipet er nesten i sin 
opprinnelige tilstand. Skipet eies av Estlands maritime museum.
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Suur Tõll, Tallinn
Restaurering av dører og vinduer. Produksjon av nye dører og vinduer
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Når Russland og de Østerriksk-ungarske imperiene kollapset ble det dannet mange 
nye land i Europa. Blant de befridde lendene var Republikken Estland den første til å 
bygge et nytt parlamentbygg. Det ble bygget et sted hvor et middelaldersk kloster ble 
brent ned under revolusjonen i 1917. Riigikogu-bygget, designet av arkitektene Eugen 
Habermann og Herbert Johanson, ble fullført mellom 1920 og 1922 i hjertet av urgamle 
Toompea slott. Treetasjesbygget med sine fire fløyer er bygget på middelalderske 
grunnmurer rundt en trapesformet gårdsplass. På fremsiden har bygget tre innganger. 
De store vinduene ovenfor er innrammet av dekorative, svarte trekanter av finsk granitt. 



75Toompea slott, Lossi plats 1a, Tallinn
Restaurering av innerdører og vinduer
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Det opprinnelige bygget ble fullført i 1870. I 1877, 1900 og 1908 ble det bygget videre 
på det eksisterende bygget. Den estiske statsmannen Jaan Poska (1866-1920) bodde i 
bygget fra 1908 til 1920. Deretter ble bygget Estlands første salong og spilte en rolle i 
dannelsen av den nasjonale eliten. På slutten av 1920-tallet flyttet den italienske 
ambassaden inn på bygget, og på 30-tallet ble det hjem til Estlands Kvinners union. 
Etter nasjonaliseringen begynte en sovjetisk organisasjon som støttet sovjetiske 
militærorganisasjoner å operere i bygget, og i 1990 ble bygget forlatt. Tallinns byråd 
initierte byggets renovering og åpnet den på nytt januar den 24., 2008. Bygget rommer 
nå statlige arrangement og J. Poskas hus museum.
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Museet J. Poskas hus. J. Poska 8, Tallinn
Restaurering av dørene og vinduene. Produksjon av nye dører og vinduer
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Under middelalderen var St. Nicholas’ kirke en av Tallinns to sognekirker, og en av 
byens viktigste fristeder. Kirken som var dedikert til skytshelgen for kjøpmenn og sjøfolk 
antas for å ha blitt bygget på midten av 1200-tallet. Korets murer fra den tiden ligger 
under de nåværende murene. Ved slutten av århundret ble bygget utvidet for å romme 
tre ganger og en sakristiet på nordsiden av koret, og det ble bygget på nedre del av 
vesttårnet.

Flere kapeller ble bygget nord for kirken midt på 1300-tallet; blant annet St. George 
kapell, som lå der hvor nordhallen ligger nå, og Den lille kapell, som var koblet opp 
med den nordlige gangen via to høye, buede ganger. St Matthews kapell ble reist sør 
for tårnet.

Kirken ble rekonstruert grundigere midt på 1400-tallet. Etter byggearbeidet fra 
1405-1420 ble koret og gangene slik som vi kjenner de igjen i dag.

I middelalderen var St. Nicholas en av byens vakreste og mest forbløffende kirker. Ved 
begynnelsen av 1500-tallet hadde kirken over tjue sidealtre. Hanseatenes epoke av 
glans og velstand fremmes i verdifulle kunstverk takket være Europas største 
kunstsentre. Mest kjent er verkene av Lübeck-mestrene fra den sene middelalderen – 
Bernt Notkes Danse Macabre og den fortreffelige altertavlen fra Hermen Rodes 
verksted, som fortsatt vises i kirken i dag. Du kan fortsatt se den syvarmede lysestaken 
i messing som står nesten fire meter høy (en av verdens største), som ble donert til 
kirken på begynnelsen av 1500-tallet.
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 St Nicholas’ kirke. Niguliste 3, Tallinn.
Restaurering av dørene og vinduene. Produksjon av nye metallinnrammede vinduer og 
sikkerhetsnett.
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Estlands helsepleiemuseum. Lai 30, Tallinn, 10133
Restaurering av dørene og vinduene. Produksjon av dører og vinduer
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Leilighetskompleks, Nunne 2, Lai 2, Tallinn
Leilighetskompleks, Nunne 2, Lai 2, Tallinn
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