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 Ajaloo tormituultes tugevasti kannatada saanud 
Eesti Postimuuseumi taastajad leidsid end 1994. aasta 
sügisel otsekui tühermaalt. Omariikluse pikaaegne 
puudumine oli Postimuuseumi varad mööda ilma laiali 
pillutanud. Selle kunagisest hiilgusest ei olnud järel just 
palju. Museaalide laialijagamine erinevate 
institutsioonide vahel jättis kogude terviklikkusele 
arvestatava pitseri. Iseäranis laastavalt mõjus aga 
fondide sisule Nõukogude okupatsiooni perioodidel aset 
leidnud korduv ja süsteemne hävitustöö. Suur hulk 
filatelistlikke kultuuriväärtusi on jäänud kadunuks ka 
inimliku hoolimatuse, teadmatuse või siis õnnetuste (nt 
tulekahjud) tagajärjel. Üldjoontes tuli toona alustada 
nullist. Seetõttu on Postimuuseumi kavandite 
kollektsioon paraku suhteliselt fragmentaarne. Siiski on 
tihtilugu üsna käänulisi teid pidi muuseumi kogudesse 
jõudnud 81 Teise maailmasõja eelse Eesti Vabariigi 
ajast pärinevat postmargi kavandit (või nende kujutist). 
Nõukogude võimu totalitaarseimasse etappi jääb vaid 
üks ning juba laulva revolutsiooni päevadesse 19 Eesti 
jaoks välja pakutud margieskiisi. Taasiseseisvumise 
järgsest ajastust paikneb muuseumi hoidlas tänase 
seisuga 134 margikavandit. Repliigi korras olgu 
siinkohal mainitud, et Postimuuseumi varamusse 
kuuluvad mõistagi ka mitmesugused margi- ja 
poognaproovid ning trükitõmmised kogu 20. sajandi 
lõikes. Ühtlasi on kõigil huvilistel võimalik näha nii Eesti 
margi- kui templikavandite klišeesid, vorme ja negatiive, 
millest enamik asub hetkel Eesti Rahva Muuseumi 
avatud hoidlas. Mistahes keskvõimu poolt algatatud 
atribuutikakonkursid hoogustuvad harilikult just 
poliitiliselt murrangulistel aegadel, mil tekib vajadus 
kinnitada ning aktiivselt kujundada nii riiklikku identiteeti 
kui selle erinevaid sümboleid, sh postmarke. 
Samalaadsed protsessid toimusid mitte üksnes 1990-
ndate aastate hakul, vaid ka sõdadevahelise Eesti 
Vabariigi algaastatel. Neil riikliku suveräänsuse 
kehtestamise perioodidel tegeleti ühiskonnas ilmselt 
margiloomega tavapärasest veidi enam ja siis 
korraldatud konkurssidest leidub Postimuuseumi 
kogudes ka enim jälgi. Otsa teeb selles kontekstis lahti 

Harry Malm, kelle puhul on säilinud kolme eskiisi fotod, 
mis ta esitas 1919. aasta margikavandite konkursile 

ning millel on kujutatud Eesti loodusvaateid ja teater 
Estoniat. 

PILT 032, 033, 034 

Harry Malm (22.06.1897–17.09.1967). Aastal 1917 oli 
ta üheks esimese Eesti filatelistide seltsi „Tallinna 
korjajate ring“ asutajaks. Eesti esimeste markide 
ilmumisest alates (1918) tegi ta kaastööd mitmetele 
välismaa filatelistide ajakirjadele ja saatis Micheli 
kataloogile markide kohta andmeid. 1929. aastal ilmus 
temalt H. Laakmanni trükikojas trükitud „Esimene Eesti 
postmarkide kataloog“. Malm tegutses ka joonistajana. 
Ettevõtliku inimesena on ta oma põhitööde kõrvalt 
tegelenud lisaks filateeliale ka fotograafia ja filokartiaga.  

Järgmine mees antud reas on Theodor Ussisoo, kelle 
kaks postmargi „Kajakas“ kavandit jõudsid aastatel 
1919-20 ka trükikotta. Huvitav on seejuures asjaolu, et 
väiksema nominaaliga visand kannab all hoopis Eduard 
Polandi signatuuri, ehkki kataloogid loevad teda parimal 
juhul selle margi graveerijaks. 

 
PILT 009 

 

Theodor Ussisoo (27.02.1878–26.09.1959), 
pedagoog ja sisearhitekt. 1913. aastal lõpetas 
sisearhitektina Kötheni Tehnilise Kunsttööstuskooli. 
Suunas pedagoogina eesti mööblikujundust, edendas 



kirjakunsti õpetamise metoodikat. Kavandas 
tarbegraafikat, sh ka paberraha ja marke. 

Eduard Poland ise on samal ajal adresseerinud Eesti 
Postipeavalitsuse juht Hindrek Rikandile üle kümne 
eskiisi, millest roosa 15-pennine Päike ka reaalseks 
postmargiks sai. 

 

PILT 014, 026 

 

Eduard Poland (27.12.1883–18.08.1957). Aastatel 
1901–1906 õppis ta Tallinnas saksa teatri kunstniku V. 
Marischi, 1903 Peterburis Maria teatri dekoraatorite ja 
Tartu F. Von Bazani juures ning 1907–1909 Berliinis 
mitmes eraateljees ja kunstkäsitöömuuseumi 
kunstikursustel. Tarbegraafikuna kujundas rahamärke, 
post- ja tempelmarke, pakendeid jm. 

E. Poland ja Karl Triumph kujundasid teatavasti 
kahasse muuhulgas heategevusväljaande juurde-
maksuga Eesti Punase Risti heaks. Kaks ametlikule 
emiteerimisele eelnenud eskiisi on Postimuuseumi 
kollektsioonis esindatud. Karl Triumphilt ainuisikuliselt 
leidub selles veel kaks Õhuposti kavandit, mis pärit 
Vambola Hurda kogust. 

 

PILT 023, 024 

Karl-Ferdinand Triumph (27.11.1900–30.11.1941), 
Eesti postiametnik ja margikunstnik. Valgetähe V klassi 
teenetemärgi kavaler (1938). 

 

Heategevuslikul otstarbel juurdemaksuga markide 
kavanditest on Postimuuseumis olemas veel üks Karl 
Jürgensi (peale nimede eestistamist Kaarel Joon) 1920. 
aastast pärinev visand Vigastatud sõduritele (35+10p). 
Seegi jõudis viimaks margile. 



 

PILT 018 

Karl Jürgens (5.01.1892–25.08.1981), Eesti 
autodidaktist tarbekunstnik, graafik ja karikaturist. 
Kujundas postmarke, tegi ka mitmele tubakaettevõttele 
kunstnikutööd. 

Soome kunstnik Johan Theodor Björnström on 
filatelistidele tuntud eeskätt oma kangrut ja seppa 
kujutava margiseeria poolest, mida trükiti Riigi 
Trükikojas ajavahemikul 1922–1924. Tegelikult võime 
muuseumikogude põhjal tõdeda, et ta esitas Eesti 
emissioonikomisjonile lisaks eelmainitutele ka näiteks 
samal tasemel kündja, külvaja, viljalõikaja ja kalurite 
motiivid. 

 

PILT 
013, 015 

Johan Theodor Björnström (21.05.1890–
10.06.1959), Soome graafiline disainer, illustraator ja 
maalikunstnik. Võitis 1922. aastal Eesti Postivalitsuse 
poolt korraldatud margikonkursi, mis päädis eelmainitud 
väljaannetega. 

Graafik Johann Naha kujundatud on 5-margiline seeria 
„Eesti raamat 400“, mida pakutakse välja erinevates 
värvitoonides. Tegemist oli 1935. aasta kavandi- 
võistlusega, mis kuulus Eesti Kirjanduse Seltsi 
eestvedamisel toimunud Eesti raamatu aasta 
tähistamise paketti ning mille eesmärgiks sai muu 
hulgas ühiskonnas raamatukultuuri propageerimine. 
Ehkki vastavad margid olid algselt küll planeeritud, jäid 
need lõpuks üldse ilmumata. 

 

 



PILT 019, 020, 021, 022 
Johann Naha (3.01.1902–16.04.1982), graafik. 
Aastatel 1923–1929 õppis Tallinnas Riigi 
Kunstitööstuskoolis, lõpetas graafikaosakonna G. 
Reindorfi õpilasena. Täiendas end Pariisis, Berliinis ja 
Euroopa linnades, hiljem ka Müncheni 
Kunstiakadeemias. Viljeles akvarelli, monotüüpiat, 
joonistust. Tegeles vabagraafika, kujunduse ja 
raamatute illustreerimisega. Kujundas ka postmarke ja 
plakateid. Rahvusvaheliselt tuntuks sai eksliibristega (u 
350).  
Konkurentsitult kõige rohkem kavandeid jõudis toona 
ilmselt toota korduvalt Eesti paberrahade ja 
postmarkide kavandite konkurssidel osalenud Ilmar 
Nõva (Breiberg). Museaalidena on neid arvel ligi 40. 
Teiste seas mitmesugused margavääringus nn 
numbernominaalid, nii H. Rikandile kui Tallinna 
Kunsttööstuskooli õpetaja T. Ussisoole saadetud 
„Kündja“ versioonid, aga ka näiteks 1920. aasta skitsid 
F. R. Kreutzwaldist ning lauakoormaga Kalevipojast 
(kunstnik Oskar Kallise ainetel). Temaatiliselt töötas 
Nõva sel perioodil veel õhuposti markide (2 
vesilennukitega joonist) ja Eesti Vabariigi kontuurkaardi 
kavanditega. Juba kroonivääringus markide ajal nt 
Narva kose ja Tallinna silueti kujutamisega. Hoonetest 
figureerivad Nõval Riigikogu, Kreenholmi manufaktuuri 
ning Vanemuise teatri visandid, millest viimane jõudis 
1924. aastal ka postmargile. Nõva tuntuimaks 
margiseeriaks võib vast siiski lugeda „300 aastat Tartu 
Ülikooli“. Sarjas ilmus kaks marki, ent Tartu-teemalisi 
kavandeid oli tal selleks puhuks ette valmistatud suisa 
kaksteist. (Postimuuseumi valduses on neist kümme, 
millest viimistletumas vormis pääsesid markidele Tartu 
Tähetorn ja Ülikooli peahoone). Samuti on Nõva 
pärandist säilinud kolm marki 1938. aasta Caritase 
seeriast Võru, Paldiski ja Haapsalu sümboolikaga. Nõva 
puhul on väidetud, et mitmeid tema motiive arendasid 
hiljem edasi teised autorid, millega võib osaliselt ka 
nõustuda. 

 
PILT 011, 012, 016, 017 

 



Ilmar Nõva (Breiberg) (6.03.1902–6.05.1977). Õppis 
Tallinna Nikolai gümnaasiumis, mille oli sunnitud pooleli 
jätma ja tööle asuma Riigi Trükikotta joonistajana. 
Sellesse ametisse sai ta seetõttu, et oli ülalmainitud 
kavandikonkurssidel korduvalt üles astunud ja nii 
tähelepanu äratanud. Riigi Trükikojas töötas ta kuni 
selle sulgemiseni peale 1943. aasta 
märtsipommitamist. Aastatel 1944–1949 töötas Nõva 
Kunstikombinaadi „Dekoorateljees“ kunstnik-
dekoraatorina.  

Lisaks talletatakse ERM-is mõningaid teadmata autorite 
kavandeid: kaks korralikult raamitud eksemplari 1. 
septembrist 1924 (sinine 10-margane Kiek in de Kök 
ning punane 100-margane Tallinna siluett); neli 
vapimargi kavandit koodnimetusega „LEO“; üks 50-
pennine eskiis, mida Vambola Hurt on küsimärgiga 
omistanud kunstnik Gustav Mootsele ja mida on 
keeruline täpsemalt dateerida; üks huvitav dušijoonistus 
Eesti Vabariigi de jure tunnustamise esimese 
aastapäeva puhul (2.02.1921). 

 

 

PILT 008, 025 (Gustav Mootse?) 

Gustav Mootse (27.07.1885–16.06.1957), graafik ja 
pedagoog. Aastatel 1905–1908 õppis Peterburis A. 
Stieglitzi kunstitööstuskoolis ja 1909–1912 Peterburi 
Kunstiakadeemias (prof. V. Maté ateljees). Kujundas ja 
illustreeris ajakirju. 1920. aastate lõpust alates lõi 
valdavalt eksliibriseid ning akvarelle. 

Nagu juba eespool märgitud, leidub varasemast ENSV 
perioodist Postimuuseumi sahtlis üksnes ühe 40-
kopikalise nominaaliga margi kavand, mis kujutab 
Tallinna Raekoda – autoriks tuntud raamatugraafik Ene 
Pikk (1949).  

 

PILT 007 

 

Ene Pikk (8.04.1925–22.06.2015), raamatugraafik. 
Aastatel 1944–1950 õppis Tallinna Riiklikus 
Tarbekunsti Instituudis. Töötas seejärel Kunstitoodete 
Kombinaadi dekooriateljees ning ajakirja Täheke 
toimetuses. Aastast 1981 tegutses vabakunstnikuna. 

 

Vahetult Eesti taasiseseisvumisele eelnenud ajajärgust 
annavad tooni 1990. aastal Eesti NSV side- 
ministeeriumi poolt väljakuulutatud margikonkursile 
laekunud tööd. Paarkümmend neist on jõudnud ka 
Postimuuseumisse hoiule. Valdavalt on toona loojate 
meeli köitnud Eesti riiklik ja rahvussümboolika 
(suitsupääsuke, rukkilill, rahvariided, laulupidu, 
trikoloor, Toompea loss, Eesti kaart), ent saadetud on 
ka nt erinevaid Eesti fauna esindajaid või lihtsalt lapsi 
kujutavaid taieseid. Väga paljud neist on 
kunstisuunitluselt üsna naivismi kalduvad ja/või 



ülemäära skitseeritud. Samuti jääb hetkel peaaegu kõigi 
puhul autor tundmatuks.  

 

PILT 005, 006 

Teada on vaid üks Lembit Lõhmuse Eesti kaarti ja 
geograafilisi parameetreid kajastav kavand, mis 
edasiarendatud kujul jõudis emissioonini 1. novembril 
1991. 

PILT 010 

Kuna 1990. aasta postmargikavandite konkurss lõppes 
korraldajate arvates ebarahuldavate tulemustega, 
pöörduti kindlama kvaliteedi ootuses otse Rootsis 
elanud eesti graafiliste vormide meister Vello Kallase 
poole, kes oma riigivapi markide sarjaga Eesti 
postimaksevahendite taassünnile ka igati soliidse aluse 
pani. Tema pärand, sh erinevad proovid ja 
nummerdatud suveniirlehed, on Postimuuseumi 
kogudes õnneks üsnagi hästi esindatud. 

 

PILT 002.003,004 
Vello Kallas (16.07.1942–6.11.2013). Elutee viis ta 
Rootsi. Sel perioodil tekkisid tal kontaktid filatelistidega 
ning märkimist väärib fakt, et ta joonistas Elmar Ojaste 



ja Vambola Hurda koostatud Eesti postiajaloo 
käsiraamatusse üle 4000 templijäljendi. Pikem periood 
V. Kallase elust möödus Rootsi Riigipanga 
väärtpaberite trükikoja graafilise vormi ja gravüüri 
osakonnas, kus kujundas võltsimiskindlaid 
väärtpabereid nii Rootsi kuningriigile kui teistele 
maadele. Eesti Post on emiteerinud 50 Vello Kallase 
kujundatud marki. Lisaks vapimarkidele (vahemikus 
1.10.1991–16.03.1998) on ta kujundanud postmargi 
„Eesti lipp“ (1.11.1991) ja Gustav II Adolfi 400. 
sünniaastapäevale pühendatud margi (9.12.1994). 
Vello Kallase motoks läbi elu on olnud „finnas men inte 
synas – olla nähtamatu“. 

Samas tuleb nentida, et taasiseseisvunud Eesti 
margikavandite kogu tervikuna on senimaani äärmiselt 
lünklik. Seda suuresti ka traditsioonilistest 
käsitöötehnikatest loobumise ja arvutigraafika üleüldise 
võidukäigu tõttu. Vaatamata sellele saab suurte lünkade 
taustal rääkida vähemasti kahest erandist. 

Esiteks kujundusgraafik Mari Kaarma akvarellitehnikas 
filigraansed kavandid margisarjale „Rahvarõivad“, mis 
nägi ilmavalgust aastatel 1994–2005 ning 2011–2016. 
Neid Eesti Rahva Muuseumi kogude põhjal loodud 
kunstiteoseid on erinevates paikades ka korduvalt 
eksponeeritud. Ühtekokku hoiustatakse 
Postimuuseumis Kaarma 55 rahvariiete margi, kahe 
margiploki, kahe FDC ja 7 esimese päeva templi 
kavandit. Peale selle mõningaid maksimumkaartide 
kujunduslikke tööversioone. 

 

PILT 028 (Hageri 2012), 

Mari Kaarma sündis 5.05.1951 Tallinnas, 
tekstiilikunstnik, kujundusgraafik ja akvarellist.  Aastatel 
1969–1974 õppis Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, mille  

29 (Karja 2013) 

lõpetas kunstilise kostüümi erialal. Aastast 1974 on 
uurinud eesti rahvarõivaid ja kujundanud neid 
akvarellidel. Illustreerinud raamatuid, olnud mitme Rein 
Marani filmi kunstnik (1979–1984), kujundanud 
loodusteemalisi postkaarte ning aastast 1994 eesti 
rahvarõivastega postmarke ja -kaarte. 

Teiseks veidi paremini esindatud autoriks on kunstnik 
Roman Matkiewicz, kelle 1995. aastast tänini 
emiteeritavast Eesti tuletornide margisarjast on olemas 
kaheksa eskiisi näidet. Lisaks 12 FDC, kahe 
maksimumkaardi ning 25 esimese päeva templi 
visandit. 

 



Pilt 030, 031 

Roman Matkiewicz, sündinud 27.02.1966 Tallinnas. 
Eesti Riikliku Kunstiinstituudi lõpetas 1994. aastal 
raamatugraafikuna. Töötab Eesti Meremuuseumis 
kunstnik-marinistina, kujundab meremuuseumi 
näituseid ja trükiseid. Lisaks tuletornide margisarjale on 

tema käe all valminud ajalooliste laevade margi-
kavandid. Ta on avaldanud kirjutisi Eesti mereajaloost, 
illustreerinud mereteemalisi raamatuid, osalenud 
karikatuurivõistlustel. 

Kui jätta kõrvale Marko Kekiševi paarkümmend Eesti 
Vabariigi 75. juubelile pühendatud markide 
eelversiooni, puudutab Postimuuseumi kaasaegsete 
kavandite kogu pelgalt aastaid 2003–2004. Tollest 
perioodist leiduvad ERM-is umbes poolte Eesti 
Postmargi poolt välja antud markide, poognate, 
esimese päeva ümbrike ning templite eskiisid. 
Autoriteks Indrek Ilves, Jüri Kass, Vello Lillemets, Riho 
Luuse, Lembit Lõhmus, Ülle Marks, Oksana 
Ternavskaja, Jaan Saar, Sándor Stern ja Vladimir 
Taiger. Kõigi antud lõigus loetletud margikujundajate 
jõupingutusi kroonis ka trükitud postmark. 

Eelneva ülevaate alusel võib ilmselt igaüks tõdeda, et 
tööpõld Postimuuseumi kavandikogude täiendamise 
osas on üpris lai. Siinkohal on äärmiselt oodatud mitte 
ainult filatelistide ja postside entusiastide, vaid kõigi 
Eesti kunsti- ja kultuuriloo säilitamisest huvitatud isikute 
panus. 

 

 


