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Eesti esimese naisprofessori
elutee algas Rakveres
Esimene eesti soost Tartu ülikooli naisprofessor ja teaduste akadeemia akadeemik
Alma Tomingas oli pärit Rakverest. Ta sündis siin 15. septembril 1900. aastal.

Jõeperest linna asunud puusepp Jakob
Tomingas ja Laanemõisast pärit Ann
Tomson abiellusid Rakvere Kolmainu
kirikus 1890. aasta kevadel. Ühine ko-
du rajati uude, raudteeäärsesse linna-
ossa Malmi tänavale, kus omandatud
krundile ehitati väike puitelamu.

Odette Kirss

Tomingate perre sündis üksteist last,
neist kasvas üles vaid viis. Vanim poeg
Johannes suri 28-aastasena. Ellujäänu-
te seas olid üks poeg ja kolm tütart. Al-
ma Aline tuli ilmale kaheksanda lapse-
na. Koolihariduse sai ta Pikk tänav 35
tegutsenud Zeeh’ tütarlastekoolis, mil-
le lõpetas aastal 1916.

See oli aeg, mil õppetöö toimus ve-
ne keeles, ent alates 1915. aastast õpe-
tati Zeeh’ koolis ka eesti keelt. Edasi
läks koolitee Tartu tänava alguses tü-
tarlastele keskharidust pakkunud Stroi-
novski eragümnaasiumis. Kui see kool
Saksa okupatsioonivõimude nõudel su-
leti, otsustas tollal 17-aastane Alma lõ-
petada gümnaasiumi eksternina. See
sai võimalikuks koos siinse poeglaste
gümnaasiumi 1. lennuga 1918. aasta
suvel. Nüüd tuli tööle asuda.

Olles tulevase elukutse valiku juba
koolitüdrukuna teinud, õnnestus tal
end kaubelda abiliseks linna ainsa ap-
teekri Siegfried Eberhardti juurde.
Neiukindel soov oli saada ro-
huteadlaseks. 1920 soori-
tas ta Tartu ülikooli juu-
res apteekriabilise ek-
sami. Eberhardti ap-
teegis Pikk tänav 14
sai alguse tema tõ-
sisem huvi ravim-
taimede kogumise
jakasutamise vastu.

1925. aastal al-
gas uus etapp Alma
Tominga elus. Temast
sai Tartu ülikooli arstitea-
duskonna farmaatsiatudeng.
See oli aeg, mil farmaatsia insti-
tuut elas üle mitu suurt muutust, nii si-
sulist kui ka vormilist. 1919 kehtesta-
tud õppekavade kohaselt tuli õppida
kõige enam keemia distsipliine, ka ana-
toomiat, füsioloogiat jamuud, farmat-

kaitstud
lis

teemal
rasvõlides”.
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seutiliste õppeainete osakaal oli vaid
viiendik. 1925. aastal jagati instituut
kaheks: loodi farmakognoosia instituut
ja farmatseutilise keemia instituut. Al-
ma Tomingale südamelähedane far-

makognoosia on teatavasti
teadus looduslikest ravimi-

tooraineist. Andekas ja
töökas farmaatsiatu-
deng lõpetas ülikoo-
li cum laude 1928.
aastal ja talle anti
otsekohe töökoht
farmakognoosia ka-
teedris.

Juba järgmisel
aastal omandas ta

magistrikraadi, noo-
remassistendist sai va-

nemassistent. Kaks aastat pä-
rast seda, kui 1933 sai edukalt

kaitstud doktoritöö, jätkus töö ülikoo-
lis juba dotsendina.

Doktoritöö kirjutas Alma Tomingas
teemal “Autooksüdatsiooniprotsessist
rasvõlides”. 1933. aasta 9. aprilli Pos-

timehest saab lugeda: “Pidulik dokto-
ripromatsioon ülikoolis. Laupäeval,
8. aprillil, kell 12 päeval, on ülikooli
aulas preili mag. pharm., Alma
Tomingas’e pidulik doktoripromat-
sioon.” Ja juba järgmises lehenumbris
antakse teada, et väitekirja kaitsmine
läks väga edukalt ning see tunnistati
üheks paremaks doktoritööks, mis se-
ni Tartu ülikoolis kaitstud. Alma To-
mingast sai “esimene Eesti naisdoktor
rohuteaduse alal”.

Õppetöö ülikoolis jätkus. 1937. aas-
tal käis tollal 37-aastane farmaatsia-
teadlane end täiendamas Saksamaa
pealinnas Berliinis. Igapäevase õppe-
jõutöö kõrval kujunes Alma Tominga
teiseks elutööks ravimtaimede ja neist
valmistatud droogide uurimine. Koos
oma õpilastega rajas ta ülikooli juurde
ravimtaimede katseaia.

Kui 1934. aasta veebruaris loodi
Eestis vabariigi valitsuse tasemel uue
farmakopöa ehk ravimitele ja nende
koostises olevatele toimeainetele esita-
tavate kvaliteedinõuete kogumiku

koostamise komisjon ning algas kibe-
kiire artiklite kirjutamine, kinnitati
üheks autoriks Alma Tomingas. “Eesti
farmakopöa” ilmus trükist 1937. aasta
alguses, päris palju on selles juttu Ees-
tis kasvavatest ravimtaimedest. Alma
Tominga ning tema õpetaja jakolleegi
Johannes Stammi ühistööna valmis
1936. aastal õppe-ja käsiraamat “Far-
makoanatoomia”, mis oli “heaks juhi-
seks nii rohuteaduse üliõpilastele kui
praktikas tegutsevaile rohuteadlaste-
le”.

1940. aasta kevadel valitiAlma To-
mingas esimese naisena Tartu ülikooli
professoriks, samal aastal hakkas ta
juhtima farmakognoosia kateedrit. Kui
varsti pärast sõda, 1946. aastal, loodi
ENSV teaduste akadeemia, valiti esi-
meste akadeemikute sekka ainsa nai-
sena ka Alma Tomingas.

Alma Tomingas elas kuni elu lõpu-
ni Tartus. Ta suri 29. jaanuaril 1963
ning maeti ülikooli kalmistule. Tema
hauaplatsi ehib kaunis graniidist mo-
nument, millel on kujutatud kaks rel-

jeefset naisfiguuri. Kuulsa teadlase va-
nemad puhkavad Tõrmakalmistul. To-
mingate kodumaja Malmi tänav 13 hä-
vis teises maailmasõjas. Alma Tomin-
ga 80. sünniaastapäeva eel algatas far-
matseutide selts tema mälestuse jääd-
vustamise sünnipaigas Rakveres. Hävi-
nud sünnimaja asemel seisis nüüd ju-
ba ammu uus elamu, krunti haldasid
uued inimesed. Nende lahkel loal ja
kaasabil eraldati tänava ääres väike
maatükk ja püstitati sinna mälestuski-
vi. Praktilise töö aitasid ära teha koha-
likud Rakvere ja ümbruskonna apteek-
rid.

Mälestuskiviks sai Tomingate kodu-
maja lävekivi, mille kujundas hilisem
tuntud Rakvere muinsuskaitsejuht An-
ne Kaldam. Pidulik mälestuskivi ava-
mine toimus 15. septembril 1980. Kok-
ku tuli palju rahvast, peamiselt olid
need Alma Tominga kunagised õpila-
sed eri paikadest üle kogu maa. Kõne
pidas ning oma isiklikke mälestusi ja-
gas tema õpilane ja kolleeg Johannes
Tammeorg.

Väitekirja kaitsmine
läks väga edukalt ning see

tunnistati üheks
paremaks doktoritööks,
mis seni Tartu ülikoolis

kaitstud.

TARTUÜLIKOOLIMUUSEUM

Professor AlmaTomingas omatöölaua taga.

Kaupmees paljastas valerahategijad
90 AASTA EEST VIRUMAAL

isut enam kui 90 aastat tagasi,
täpsemalt 1930. aasta 20. veeb-
ruaril, tuli Eestis käibele uus ka-

hekroonine münt. Tegemist oli Eesti
esimese hõberahaga, õigemini oli hõbe-
dat 12 grammi kaalunud Toompea
kindluse kujutisega mündis pool selle
kaalust.
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Üpris ruttu hakati uusi münte võltsima
ning esimesed valerahategijad jäid Tar-
tus vahele juba mõni nädal hiljem:
Hans Jürgen, Hans Kõrgesaar ja Otto
Petscher valmistasid tinast võltsinguid.

13. septembril 1930 võttis Rakvere
kriminaalpolitsei valerahategijatena va-
hi alla Virumaa poeglaste gümnaasiu-
mi eelviimases klassis õppinud 19-aas-
tase Ferdinand Klissi ja tema viis aastat
vanema venna, Noobli tänaval asunud
kummiparandustöökoja omaniku Au-
gusti.

Kuigi valeraha oli Rakvere kandis
liikvel olnud jubavarem, tabatikelmid
tänu tähelepanelikule kaupmehele.

“Laupäeval ilmus ühte ärisse Tallin-
na uulitsal keegi noormees, kes soovis
nuga osta. Kassas rahamaksmisel leidis
omanik, et äraantud metall kahekroo-
niline raha on võrdlemisi kerge kaalu-
ga jakuidagi õhem õigest rahast, kuigi
raha vigadeta ja läige õige
rahaga ühetaoline oli.
Raha mitte enam noor-
mehele tagasi andes,
palus ta teda oodata
ja teatas sellest kri-
minaalpolitseisse,”
kirjutas 1930. aasta
16. septembri Viru-
maa Teataja.

Kuigi noormees tea-

tas, et on kooliõpilane ja raha päritolu
kohta midagi ei tea, palus politseiamet-
nik noorukil endaga kaasa minna.
“Noormehele ära seletades, et tema
juures tuleb läbiotsimine toime panna,
hakkas silma paistma noormehe näo-
värvi muutumine ja närvilikkus. Tule-
museks oli, et püksi taskust leiti tina-
tükk, mis meelde tuletas kokkumulju-

tud rikkiläinud valeraha. Samuti
leidus vööl oleva pussnoa tera

küljes tina kraapimise jälgi,”
vahendas ajaleht.

Noorukil ei jäänudki
muud üle kui üles tunnista-
da, et oli koos venna Augus-
tiga valeraha valmistanud.

Vennad olid ühel õhtul ajale-
hest lugenud, kuidas Tallinnas

tabatud valeraha valmistajad pri-

mitiivseid võltsinguid olid
teinud.

“Järgmisel päeval mu-
retsetud lokikääride soo-
jendamise lamp, mitmesu-
guseid tina segusid, gipsi ja
muud tarvilikku, ning varsti
tulnud päevavalgele omateh-
tud rahad, mis võrdlemisi hästi
õnnestanud,” kirjutas Virumaa
Teataja. Kui selgus, et äärelinna toi-
dupoodides valeraha probleemideta
vastu võeti, jätkati “tootmisega”.

Sel ajal kui politseiametnik noore-
ma venna kinni pidas, passis vanem
vend tänaval ning taibates, mis juhtus,
putkas kiiresti koju, etkuriteo jäljed hä-
vitada. Politseinikud pidid valeraha te-
gemiseks kasutatud vormid välja õngit-
sema kuivkäimlast rooja seest.

Kui 90 aasta eest oli kaks krooni pä-
ris kena summa, siis praegu on Toom-
pea pildiga kahekroonilise mündi turu-
hinnaks kümme eurot või isegi vähem.
Vendade Klisside võltsingu eest mak-
saksid tõsised kollektsionäärid ilmselt
kordades rohkem.
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