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En håndværker der er ved at starte et projekt, har en meget vigtig opgave - at 
bevare de historier, der er en del af det objekt der skal restaureres. Vinduerne, 
der er fremstillet med omhu og kærlighed, har varet i flere generationer og 
fungerer som vogtere af historien. Når vi læner os op ad vindueskarmen, kan vi 
knap nok forestille os, hvad de mennesker der lænede sig op ad den for måske 
hundrede, og tusindvis af år siden, tænkte på, drømte om, hvad der bekymrede 
dem, og hvad der gjorde dem glade. Som vi kigger udenfor, indser vi, at verden 
har forandret sig; havet er begyndt at nærme sig kysten, tilstandene er ændret, 
og teknologien har udviklet sig. I tider med turbulens har vi brug for et 
referencepunkt, der minder os om vores fortidens arv og viser os vejen til 
fremtiden.

Vi specialiserer os i restaurering af vinduer og døre, fordi vi har langvarig 
ekspertise og er faglærte mestre på dette område.
I en situation, hvor restaurering ikke længere er mulig, vil vi fremstille et nyt 
vindue eller en dør med elementer og et udseende, der ligner originalen så 
meget som muligt. Ud over at bevare dine vinduer og døre, anser vi det også for 
vigtigt at opretholde håndværkernes traditionelle færdigheder. Derfor har vores 
værksted også bevaret den unikke evne til at marmorere træ og forstærke 
trækorn.



5

Madis Tarum
Administrerende direktør

Vi mener, at alle vinduer og døre kan restaureres i overensstemmelse med 
moderne krav. Vi overholder deadlines og vores kunders ønsker. Siden starten af 
virksomheden har vi løbende investeret i produktudvikling, og vores indsats er 
blevet anerkendt med varmeledningsevne, lydisolering og 
brandmodstandscertifikater. Vores arbejde opfylder standarderne for National 
Heritage Board (Muinsuskaitseamet), og bærer det europæiske kvalitetsmærke. 

Med den korrekte vedligeholdelse, vil vores vinduer og døre holde i mindst 
hundrede år.
 
Vores arbejde hjælper med at holde mange estiske bygninger varme: St 
Nicholas kirke,
Riigikogu-bygningen, skibsmuseet Suur Tõll, og hundredvis af hjem i hele 
Estland.
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Der er flere steder i Estland, der deler navnet Suuremõisa. Hiiu-Suuremõisa 
(Dago-Grossenhof) er beliggende i den østlige del af Hiiu Island i Pühalepa-sognet. Det 
ligger 6 km fra Heltermaa havn, med Hiiessaare lufthavn 16 km væk, og Kärdla 18 km 
væk. Hiiu-Suuremõisa er en af de mest spektakulære barokke herregårde i Estland.

I dag er slottet et hjemsted for Hiiumaa erhvervsskole og Suuremõisa børnehave og 
grundskole.

Det er en attraktiv to-etagers restaureret stenbygning med et fransk tag og to-etagers 
fløje på begge sider, dækket af et mansardtag. Herregårdens egen snedkerproduktion 
blev
brugt til konstruktionen. Herregården havde sit eget kalkbrud, limeovn, murstenfabrik, 
låsesmed og smedje. Midt på den imponerende frontside fremgår en trekantet 
frontispice på tagniveau, hvor herregårdens indgang er placeret. Facadens rytme, såvel 
som den indre struktur, er bestemt af sten-indrammede vinduer, som er placeret i par 
og grupper af tre, imens tagryggen er kronet med fire brede gesims-skorstene. 
Dobbeltdørene i egetræ der markerer bygningens centrumlinje, er dekorerede med 
unikke barokke udskæringer. Foran hovedindgangen er der en stor balustrade terrasse 
i kalksten, der oprindeligt havde et skulpturelt design. Den mere enkle designede 
bagbygning har brede, buede trapper. Kælderetagen har hvælvede lofter. Midt i 
stueetagen er der en stor trappe, der stiger igennem hele bygningen, og en lobby med 
marmorgulve.
På første salen er der en stor hal med et stukloft, der er opdelt i store afsnit, og en 
enfilade af andre formelle værelser.
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Suuremõisa herregårdens hovedbygning, Hiiumaa
Restaurering af indvendige døre



8



9



10



11



12

Teachers' House er et arrangement og træningscenter, der kombinerer et historisk miljø 
med moderne læringsmuligheder. Det klassiske interiør giver et unikt ansigt til enhver 
begivenhed, der finder sted her - hvad end det er et kursus, seminar, reception, en 
formel middag eller et bryllup. Rådhuspladsen og de omkringliggende bygninger har 
været centrum hvor begivenheder har fundet sted i de sidste syv århundreder.

Teachers' House har spillet en vigtig rolle i udviklingen af Tallinn siden det 13. 
århundrede. Middelalderlige ruller indeholder henvisninger til borgere, der boede og 
arbejdede her - rige købmænd, højt anerkendte håndværkere og senere, endda 
medlemmer af byrådet. Igennem århundrederne er Teachers' House-ejendommen 
udvidet til Apteegi- og Vene-gaderne.

I 1700-tallet stoppede gården med at skifte ejere - i 1766 gav en stævningsmand 
gården til "kronen", og den blev brugt af den tsaristiske Østersøflåde, og boligerne blev 
restaureret til formelle receptioner. 

Renoveringsværkerne (1766, 1957 og 1973) har fremhævet bygningens klassiske arv. 
Periodens træk for vægge og lofter, storslåede lysekroner og smukke flisebelagte 
pejse er blevet bevaret. 

Den 11. november i 1918 begyndte Republikken Estlands midlertidige regering at 
arbejde på denne bygning på adressen Raekoja plats 14 - ministerierne var også 
placeret her i kort tid. Herefter blev huset forvaltet af Republikken Estlands 
embedsmænd indtil 1940. De grundlagde en klub for lokale officerer her - Central 
Casino for Officers (det centrale kasino for officerer). 

Kasinoet var vært for elegante bal og receptioner.



13Teachers' House (Õpetajate Maja), Raekoja plats 14, Vene tn. 5, Tallinn
Branddøre - fremstilling og restaurering



14



15



16



17



18

Bremen Tower (oprindeligt Bremen-tårnet, også Kampferbeck-tårnet), en af bymurens 
forsvarsstrukturer er et fireetages hesteskoformet tårn.

Fra den ene side er det tæt på Munkadetagune-tårnet, imens det på den anden side, 
er den nærmeste resterende nabo i bymuren, tårnet bag Hattorpe. Tidligere var der 
også den lille kystport og tårnet nær den tidligere russiske kirke, imellem 
Bremen-tårnet og tårnet bag Hattorpe. 

Tårnets ydermur er ca. 2 meter tyk, og muren på bysiden er 1 meter tyk. Tårndøren har 
en dobbelt lås, da byens krudt blev opbevaret her i begyndelsen af 1900-tallet. Første 
sal, der var hjemsted for et fængsel, kan nås via en trappe, der er bygget ind i muren. 
Der er ikke noget lys i fængselslokalet, men det har små ventilationshuller, et toilet og 
jernringe indbygget i murene. Anden og tredje sal har skydeskår og pejse.

Bremen-tårnet er forbundet med Bremen's gangbro, der forbinder Uus Street med 
Vene Street.

Da tårnet erhvervede en ny ejer i det 16. århundrede, begyndte folk at kalde det 
Kampferbeck-tårnet efter ham. To af tårnets etager fungerede som fængsel indtil 
1700-tallet, som senere blev en ammunitionsbutik. I 1950'erne blev en passage hugget 
ind i Bremen-gangbroen, og senere blev Bremen Bar åbnet der.
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Bremen Tower, Vene tn. 26, Tallinn

Restaurering af indvendige døre, fremstilling af nye indvendige døre og vinduer,
restaurering af udvendige døre
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Den estiske teaterbygning i jugendstil, designet af finske arkitekter Armas Lindgren og 
Wivi Lönn, var den største bygning i Tallinn, da den blev færdigbygget i 1913. Bygningen 
havde to fløje, hvoraf den ene var beregnet til et teater og den anden til en koncertsal. 
Det er den også i dag. Imellem de storslåede haller var der en lav midterdel, der husede 
en restaurant (den hvide hal), hvor man foran ville kunne finde en søjleformet gårdhave, 
som havde indflydelse på bygningens udseende. Teatret og koncertsalen blev officielt 
åbnet den 24. august 1913. Skulptør August Weizenberg donerede to af hans 
smukkeste marmorskulpturer til det nye teater - "Koit" (daggry) og "Hämarik" (tusmørke), 
der engang prydede teaterets røde hal. Blot et år senere var teaterbygningen et 
militærhospital; første verdenskrig var begyndt. Den ortodokse kirke blev opsat på 
koncertsalens balkonside. Men da teatersalen ikke var besat, fortsatte skuespillerne 
med at arbejde på egen regning.

Efter et sovjetisk luftangreb om aftenen den 9. marts 1944, blev teaterbygningen 
ødelagt med så mange andre. Teatret og koncertsalerne blev renoveret i anden halvdel 
af 1940'erne i henhold til designs fra arkitekterne Alar Kotli og Edgar Johan Kuusik. 
Kotli's design var inspireret af neoklassicismen i 1930'erne, eller af den stalinistiske 
klassicisme, som ville have været i overensstemmelse med kravene i æraen. Arkitekten 
forsøgte at bevare udseendet af facaden, der vendte imod Estonia Avenue, men 
udseendet på de andre facader ændrede sig dramatisk. Interiøret ændrede sig også og 
mistede sine smukke jugendstillinjer til en mere dyster og klassisk stil.

Koncertsalen genåbnede i 1946 og teatersalen i oktober 1947. Opførelsen af 
midterdelen imellem de to haller blev færdigbygget i 1951, og var nu teaterets 
konservatorie. I dag tilhører bygningen stadig det estiske teater, men det er et hjemsted 
for tre uafhængige institutioner - den estiske nationalopera i en fløj, og 
statskoncertinstituttet ”Eesti Kontsert” og det estiske nationale symfoniorkester i den 
anden.
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Nationaloperaen i Estland, Estonia puiestee 4, Tallinn
Fremstilling af nye branddøre
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Den baltiske flådes officerhus på Mere puiestee 5 er en smuk neoklassisk bygning som 
plejede at huse Tallinns største 1100 sæders teatersal. Det blev bygget efter Anden 
Verdenskrig, da den baltiske flådes hovedkvarter stadig var i Tallinn.  Bygn ingen 
med sin trekantede frontispice og seks korintiske søjler blev designet af arkitekten A. 
Kuznetsov (Военморпроект N28, 1951) og færdigbygget i 1954.
Konstruktionen benyttede resterne af Grand-Marina-biografen (senere "Ars"), der havde 
været der siden 1914 og ødelagt i den sidste krig, og resterne af bygningen ejet af St. 
Nicholas' ortodokse kirke, som blev bygget i anden halvdel af det 19. århundrede. 
Under hovedhallen er der også en af de største dansehaller i Tallinn, som før krigen 
husede restaurantkabareten "Must Kass". Bygningens moderne interiør indeholder en 
stor samling malerier med flådetema, og hallens loft har et cirkulært maleri af en 
krigsflåde. 

Bygningen bruges i øjeblikket af det russiske kulturcenter. Kælderrummene er nu lavet 
om til en restaurant.



31
Russisk kulturcenter, Mere puiestee 5, Tallinn
Restaurering af udvendige døre
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Lejlighedsbygning. Aleksis Kiven Katu 40, Helsinki
Fremstilling af nye vinduer, restaurering af kommunale trapper, entre vinduer, lejlighed 
restaurering af fordøre og indvendige døre, og fremstilling af nye indvendige døre. 
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Denne historiske trævilla med symmetrisk layout, toetagers tårn og stensokkel ligger i 
Kadriorg slotspark ved havområdet, som i anden halvdel af 1800-tallet blev til et 
sommerhusområde. Selvom villaens facade er i en palladiansk stil, er den også 
udstyret med neo-renæssance og neo-gotiske elementer. Terrasser, balkoner, store 
verandaer og franske vinduer tilføjer alle lys, der kunne passe til et feriested. Mellem de 
to verdenskrige blev bygningen udsat for overraskende omkonfigurationer: en ny 
trappe blev bygget i henhold til H. Johansons design, og i 1925 blev hovedplanen 
ændret væsentligt, og indgangene blev bl.a. omarrangerede. I slutningen af den 
tsaristiske æra og i 1920'erne husede bygningen en restaurant og et kasino. I 
sovjetperioden blev det opdelt i lejligheder. Et historisk udhus har også været på boet, 
omend dramatisk ændret. 
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 Villa Mon Repos. Narva mnt. 92, Tallinn
 Restaurering af vinduer og døre, fremstilling af nye indvendige døre
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Gustav Adolph grammatikskole's gymnastiksal Suur-Kloostri 16, Tallinn
Restaurering af vinduer og indvendige døre. 
Fremstilling af nye vinduer, indvendige og udvendige døre.
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Maiasmokk Cafe er den ældste cafe i Estland. Den har været i drift i Tallinn på Pikk 
Street 16/Pühavaimu Street 1 siden 1864. Maiasmokk Cafés Biedermeier-interiør har 
været uændret i næsten et århundrede.
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Maiasmokk Cafe. Pikk 16, Tallinn
Restaurering af døre og vinduer og fremstilling af kopier
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Lejlighedsbygning. Lai 9, Tallinn
Fremstilling af nye døre og vinduer, fremstilling af nye udvendige døre 
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Lejlighed. Pikk 52, Tallinn
Restaurering af vinduer og fremstilling af udvendige døre og en port. Forbedring af 
trækorn på dørene. Fremstilling af branddøre. 
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Suur Toll, Estlands dampisbryder, er verdens største overlevende dampisbryder, såvel 
som det eneste overlevende dampskib bygget i Baltikum, før den estiske 
uafhængighedskrig. Skibet blev først søsat den 29. december 1913, og blev døbt tsar 
Mikhail Feodorovich. Tallinn blev dens hjemhavn i 1914.

Suur Tõll, opkaldt efter Suur (stor) Tõll, en mytologisk stærkmand fra Saaremaa, er åben 
for besøgende i Tallinns vandflyverhavn. Det er et historisk skib i nær oprindelig tilstand. 
Skibet tilhører det estiske maritime museum.
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Suur Tõll, Tallinn
Restaurering af døre og vinduer. Fremstilling af nye døre og vinduer
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Efter den første verdenskrig, da de russiske og østrig-ungarske imperier kollapsede, 
opstod der mange nye lande i Europa. Iblandt de befriede lande var Republikken 
Estland den første til at træffe beslutningen om at opbygge en ny parlamentsbygning. 
Stedet for et middelalderligt kloster, der blev brændt ned under revolutionen i 1917, 
blev valgt som dets placering. Riigikogu-bygningen, designet af arkitekterne Eugen 
Habermann og Herbert Johanson, opstod således mellem 1920 og 1922 midt i hjertet 
af det gamle Toompea slot. Den tre-etagers bygning med sine fire fløje er bygget på 
middelalderlige fundamenter, omkring en trapezformet gårdhave. Forsiden af 
bygningen har tre indgange, hvorover man finder kammerets store vinduer, omgivet af 
dekorative sorte trekanter, der er fremstillet af finsk granit.



75Toompea slot, Lossi plats 1a, Tallinn
Restaurering af indvendige døre og vinduer
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Den oprindelige bolig blev færdiggjort i 1870. I 1877, 1900 og 1908 blev der tilføjet 
udvidelser til den eksisterende bygning. Fra 1908 til 1920, boede en estisk statsmand, 
Jaan Poska (1866-1920), i bygningen. Bygningen blev derefter den første estiske salon, 
der spillede en rolle i dannelsen af den nationale elite. I slutningen af 1920'erne flyttede 
den italienske ambassade ind i bygningen og i 1930'erne blev det hjemsted for den 
estiske kvindeforening. Efter nationalisering, befandt en sovjetisk organisation sig i 
bygningen, der havde støttet sovjetiske militærorganisationer, og i 1990 blev bygningen 
efterladt ubesat. Bygningen blev restaureret efter initiativ af byen Tallinn, og blev 
genåbnet den 24. januar 2008. Den huser nu byregeringens reception, og Jaan Poska's 
husmuseum.
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 J. Poska's husmuseum. J. Poska 8, Tallinn
Restaurering af vinduer og døre. Fremstilling af nye vinduer og døre
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I middelalderen var St. Nicholas kirken en af Tallinns to sognekirker, og en af byens 
vigtigste helligdomme. Kirken, der var dedikeret til helgenen for købmænd og søfarere, 
anslås at være blevet bygget i midten af 1300-tallet. Murene på pladskoret, der går 
tilbage til den tid, ligger nu under de nuværende. Ved slutningen af århundredet blev 
der tilføjet et kirkeskib med tre gange, et sakristi på nordsiden af koret, og et vestligt 
tårn i den nedre del.

Adskillige kapeller blev bygget på den nordlige side af kirken i det 14. århundrede, 
herunder St. George's kapel, der ligger på stedet for den nuværende nordhal og det lille 
kapel, der var forbundet med den nordlige midtergang af to høje buer. St Matthew's 
kapel blev rejst på den sydlige side af tårnet.

En mere grundig genopbygning af kirken fandt sted i det 15. århundrede. Efter 
byggearbejdet fra 1405-1420 blev koret og kirkeskibets fremtræden ændret til dem 
man kan kende i dag.

I middelalderen var St. Nicholas en af byens mest storslåede og smukke kirker. I 
begyndelsen af 1600-tallet havde den mere end tyve sidealtre. De ærefulde 
hanseatiske tider og velstanden for de lokale handlende, er synlig i de værdifulde 
kunstværker, der bestilles af de store kunstcentre i Europa. De mest kendte er 
værkerne fra Lübeck-mestrene fra den sene middelalder - Bernt Notke's Danse 
Macabre og det storslåede højalter fra værkstedet Hermen Rode, som stadig kan ses i 
kirken i dag. En syv-armet messing lysestage, der er næsten fire meter høj (en af de 
største af sin slags i verden), der blev skænket til kirken i begyndelsen af det 16. 
århundrede, kan også stadig beundres i dag.
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 St Nicholas kirke, Niguliste 3, Tallinn.
Restaurering af vinduer og døre. Fremstilling af nye vinduer med metalrammer og fremstill-
ing af sikkerhedsnet.
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Estisk sundhedsmuseum Lai 30, Tallinn, 10133
Estisk sundhedsmuseum Lai 30, Tallinn, 10133
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Lejlighedsbygning, Nunne 2, Lai 2, Tallinn
Restaurering af vinduer og døre. Fremstilling af vinduer og døre
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