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Haljala Valla Sõnumid

Haljala lood
Köstripojast esiarhitektiks
Küllap on igaüks, kes möödunud Haljala koolimaja vanimast osast – endisest köstrimajast – jäänud korrakski
silmitsema toda piibuga härrasmeest bareljeefil, mis avati
septembris 1984 tollase „Viru”
kolhoosi arhitekti Uno Sisa
eestvõttel. Herbert Voldemar
Hohanson… Kes ta oli? Et
hiljuti täitus tema 125. sünniaastapäev, on põhjust seda
Eesti kultuuriloos olulist meest
meenutada.
Niisiis sündis Haljala köstri
Karl Willem Johansoni (köstriametis 1860-1900) lasterikkas
peres 10. sep-tembril 1884
poeg, kes sai nimeks Herbert
Voldemar. Koolitee viis Haljalamailt Tallinna, tollase nimega
Poeglaste Peetri Reaalkooli,
sealt 1904. aastal edasi Riia
Polütehnilisse Instituuti arhitektuuri õppima. 1906-1908
täiendas Herbert Johanson
end Saksamaal, Darmstadti
Tehnikaülikoolis, ning lõpetas
Riia instituudi 1910 cum laude.
Järgneva aastakümne elas ning
töötas noor arhitekt Lätis,
peamiselt Riias ja Liepajas,
kuuludes ainsa eestlasena Riia
Arhitektide Ühingusse.
1920. aastal saabus Herbert
Johanson tagasi kodumaale,

nüüd juba iseseisvasse Eesti
riiki, asudes elama Tallinna. Sai
alguse viljakas koostöö koolivenna ning sõbra Eugen Habermanniga, mis kulmi-neerus
1922. aastal Riigikogu hoone
valmimisega Toompeal. Noor
riik vajas oma iseolemise
kinnituseks ka arhitektuurilist
identiteeti, mille leidmine ja
väljaarendamine jäi muuhulgas
Herbert Johansoni ülesandeks.
Eeskujuna nähti ajastuomaselt
Põhjamaid, püüdes eemalduda
saksa ja vene kultuurimõjudest. Uus parlamendi-hoone
esindas täiesti uut, ekspressionistlikku lähenemist, mida
siinkohal pole võimalik süvitsi
käsitleda; igatahes peetakse
Riigikogu sidrunkollast, omapärase ruumi- ja valgusmõjuga
lage – kontrastina erksinistele
seinadele – kõige ekspressionistlikumaks elemendiks
Eesti arhitektuuris.
1924. aastal sai Herbert
Johansonist Tallinna linnavalitsuse ehitusosakonna projektibüroo juhataja – tänases
mõistes peaarhitekt –, millisesse ametisse jäi ta kuni 1944.
aastani. Nii oli ta otsene
osaline kõigi 1920-1930.
aastate Tallinna oluliste avalike
hoonete projekteerimisel.

Kuupilt

Jakob Westholmi Gümnaasium

Metsakalmistu kabel
Suure osa nendest moodustasid esinduslikud koolimajad:
Pelgulinna Algkool (1929),
Lenderi Gümnaasium (1935),

Prantsuse Lütseum (1937),
We s t h o l m i G ü m n a a s i u m
(1939) , Tallinna Üh i s g ümnaasium (1940).

September 2009
Herbert Johansoni võib
pidada ka tollal Euroopas
kanda kinnitanud funktsionalistliku ehitusstiili „maaletoojaks” Eestisse – nimelt
peetakse tema kavandatud
väikeelamut Uus tn. 6 Eesti
esimeseks funktsionalistlikuks
ehitiseks.
Lisaks kuuluvad Herbert
Johansoni loomingusse seniajani Tallinna linnapilti ilmestavad Liiva kalmistu kabel
(1934), Metsakalmistu kabel
(1937) ja elegantse paekivist
torniga Tuletõrjehoone Raua
tänaval (1939). Toonase paearhitektuuri suurim monument, praeguse „Viru” hotelli
kohale kavandatud 12-korruseline uus raekoda (1934) jäi
aga valmimata.
Tallinna peaarhitektina sai
Herbert Johanson töötada
heades loomingulistest tingimustes, talle jäeti vabad käed.
Tunnustatud arhitektile jätkus
küllaga ka eratellimusi, nagu ka
osavõtte konkurssidest. 1938.
aastal valmis koostöös poja,
äsja Praha Tehnikaülikooli
lõpetanud Lorenz Johansoniga
(1914-1984; 1939-st Lorenz
Haljak) Eesti saatkonnahoone
projekt Riias.
Sõjasügisel 1944 lahkus
Herbert Johanson Rootsi, töötades veel mõnda aega Stockholmis ja seejärel Göteborgis.
Pensionipõlve veetis ta põhiliselt lilli maalides. Tuttavate
meenutust mööda olnud

Kultuurikalender
02.10. kell 19.00. Vana Baskini Teatri külalisetendus
„Hullem kui Hollywoodis“
09.10. kell 20.00. Taidlushooaja avalöök. Esinevad Haljala
ja naabervaldade isetegevuslased. Tantsuks mängivad
ansamblid „MPS“ ja „Ansambel“
Rahvamajas avatud Haljala sõprusvalla Scönbergi kunstnike
maalide näitus „Freundsaft – Sõprus“.

Metsa seenele auu-auu-auu

Mälumäng

Foto U. Alanurme

Suur suvi on läbi ja pikad ning pimedad sügisõhtud ja suur õppimise aeg
jälle käes. Ent nagu ütles juba vanarahvas-laul teeb rinna rõõmsaks.
Seega kutsun KÕIKI (ei näe ammu enam põhjust mingit vanusepiiri
seada-ka emad-isad on südamest teretulnud) muusikategemise
rõõmust Rahvamajas osa saama. 1. oktoobril, rahvusvahelisel
muusikapäeval, annan ka gümnaasiumi 4.-12. klassidele
loengkontserdi, kus esitlen muuhulgas erinevaid muusikategemise
võimalusi meie ilusas Rahvamajas (kellaaeg täpsustamisel). Kel aga juba
otsus küps, võib endast teada anda kas Rahvamajja või minule isiklikult
meilitsi ahtibachblum@hot.ee või telefonil 55583809.

Ahti Bachblum, Haljala Rahvamaja muusikajuht
Augustikuu mälumängu vastused
1. Avati 7. septembril 1930 ja taasavati 24. veebruaril 1989 2. Valimisliit Hallitusvaba Haljala kutsub kõiki rattamatkale „Kuidas
Kettaheide; Jürgen Schult (SDV); 74.08; 6. juuni 1986. 3. Vanamõisa. elad, Haljala vald?“ 10.oktoobril kell 10.00
4. Kosovos, Bosnias ja Hertsegoviinas, Iraagis, Iisraelis ja Stardime Haljala valgusfoori juurest
Liibanonis. 5. Vihula mõisas. 6. Kodukakk. 7. VII koosseis. 8. Tiri- Marsruut:
aga-Tõmba. 9. Lastekodu. 10. Eesti Nõukogude Entsüklopeedia I Haljala – Põdruse – Essu – Varangu – Kandle – Võle – Vanamõisa –
köide
Auhinna õigete vastuste eest saab Mirjam Abel
Sauste – Kavastu – Aaspere – Kärmu – Auküla – Haljala
Septembrikuu küsimused
Finiš Foori kohvikus
1. Haljala vald taastati 1992. Kellest sai esimene vallavanem? 2.
Millist raamatut müüdi 2008. a Eestis kõige rohkem (tiraaž Päevakeskus tegutseb uuel aadressil Tallinna mnt. 8
(vana internaadimaja) teisel korrusel.
detsembriks 28 500)? 3. 12. mai 2001 jääb ilmselt paljudele
Oleme avatud: T ja K kella 9.30 – 14.00
igaveseks meelde. Milline Haljala jaoks oluline sündmus tol päeval
Tulge meile!
(õigupoolest küll õhtul) toimus? 4. Nii Soomes kui Leedus on
Nüüd
meil kamber uus
riigipead naissoost, ka Läti eelmine president oli naine. Maailma
kus sõbrad kokku saame
esimene naispresident astus ametisse 1974. a. Mis riigis? Vihjena
tähtsaid asju korda aame –
olgu öeldud, et ka praegu juhib seda riiki naine. 5. Haljala oja pole
Kuigi ruum on veidi napp
küll märkimisväärne veekogu, kuid siiski – kui me paneksime
omavahel hea meil klapp –
paberlaevukese siin Haljala külje all vette, siis millise küla juures see
ei me sõbrale tee liiga
mereni jõuaks? 6. Vaevalt kujutame oma tänast elu mobiiltelefonita
tema vabadust ei piira –
ette. Ometi polegi nii kaugel minevikus aeg, mil esimesed EMT
Kui kord siitki saame „kinga“
klientidest mobiiliomanikud oma 2-3 kg raskust imeriista ülejäänud
õues leidub ikka pinda
kaasmaalastele demonstreerisid. Mis aastal jõudis mobiiltelefon
sinna telgi püstitame
Eestisse? 7. Kaugel mõisaajal kuulusid ka kõik Haljala kihelkonna
rõõmsalt
tantsu-laulu lööme.
külad siinsetele mõisatele. Seejuures ei pruukinud küla kuuluda
Evi Tammekand
sugugi kõige lähemal asuvale mõisale. Millise mõisa valdus oli
Kisuvere küla? 8. „Helisevast muusikast“ pärit imeilusat laulu
„Edelweiss, edelweiss…“ oleme ilmselt kõik kuulnud. Mis on tolle lille Müüa soodsa hinnaga kasutatud elektripliite ja külmkappe.
eestikeelne nimetus? 9. Endises Kavastu mõisa härrastemajas Tel 58044594
tegutses aastail 1920-1968 algkool. Nüüd meenutab seda tõsiasja,
nagu ka maja hävitanud põlengut mälestuskivi vundamendi Avaldame kaastunnet õpetaja
Sügav kaastunne Sulle,
varemeil. Mis aastal Kavastu koolimaja maha põles? 10. Küsime
Külli Heinlale
Aleks,
meest, kes 19. juulil 1922 ujus esimese inimesena 100 meetrit alla
isa
vanaema
minuti – uueks maailmarekordiks kinnitati 58,6 sekundit. Ometi
Kalju Heinla
Tiiu Voogla
tunneb kogu maailm seda meest hoopis teises rollis (tõsi,
surma puhul.
surma
puhul.
ujumisoskus kulus siingi marjaks ära). Kellest jutt?
7. klassi õpilased ja
Vastuseid ootame 15. oktoobriks e.posti aadressil leht@haljala.ee või
Klassikaaslased 7. klassist
lapsevanemad
aadressil Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10 (märksõna „Mälumäng”).

Tallinna Tuletõrjehoone
Johanson väga tagasihoidlik ja
vaikne inimene, kes armastanud seltskondlikke vestlusi
piipu popsides pealt kuulata,
ise nendesse sekkumata;
maailmaasjad teda suuremat ei
köitnud, nagu ka kõnelemine
iseenda tööst. 1964. aasta
suvel külastas ligi 80-aastane
arhitekt kodumaad ning otsustas lõplikult naasta. Küllap
aitas sellele otsusele kaasa
tollase „sula-aja” vabam õhustik. Ent tagasi sünnimaale
Herbert Johanson ei jõudnudki
– ta suri vajalike dokumentide
vormistamise ajal 24. novembril 1964 Göteborgis.
Looja elab edasi oma loomingus. Aga kui sageli mõtleme Tallinnas jalutades ning
ülalnimetatud arhitektuurisaavutusi silmitsedes, et nende loojaks on olnud üks Haljala
poiss?

Õnnitleme vanemaid...
Delisa Valving 25.08.2009
Annaliisa Palm 26.08.2009
Toomas Klettenberg 28.08.2009
Kaido Klettenberg 28.08.2009
Arko Lõbu 05.09.2009

... ja sünnipäevalapsi!
87
Aida Sagalakova
86
Alise Orgus
85
Leida Nurmsalu
84
Laine Golubeva
81
Rosalia Luhaär
70
Jekaterina Jakovleva
65
Mall Tampik
60
Nikolai Adel
Õie Normak
Niina Kapitonova
55
Aare Lumiste
Mart Müür
50
Heli Selge
Tõnu Veiert
Helda Paist
Raissa Kala
Marge Reineberg

16. oktoober

Auküla

7. oktoober

Haljala

9. september Haljala
2. oktoober

Vanamõisa

6. oktoober

Haljala

12. oktoober

Põdruse

16. oktoober

Võle

1. oktoober
6. oktoober
7. oktoober

Haljala
Essu
Põdruse

3. oktoober
7. oktoober

Haljala
Haljala

4. oktoober
8. oktoober
14. oktoober
25. oktoober
28. oktoober

Pehka
Haljala
Aaspere
Kandle
Kavastu

Karmo Teer

Meie
hulgast
on
lahkunud ...

17.07.2009- 04.09.2009
Leeni Vainsalu
03.05.1947-15.09.2009
Kalju Heinla
30.04.1928-18.09.2009
Mart-Jaagup Simuste
05.11.1937-19.09.2009

