
Malemetseen klaasitööstur Johannes Lorup

Esimese Eesti Vabariigi aegne suurärimees Johannes Lorup (1901-1943) oli mees, kes
pani aluse rahvuslikule klaasitööstusele. Ta oli oma tegemistes väga järjekindel, edu
nimel ei pidanud ta paljuks oma konkurente pankrotti ajada ja hõivas kartellileppega
kogu Eesti turu. Vähem on teada ehk fakt, et ta oli ka väga hea malemängija.
Detsembri algusest kuni märtsi keskpaigani on Eesti Ajaloomuuseumis Pirital
Maarjamäe lossis avatud näitus Eesti rahvusliku klaasitööstuse arengust ning
klaasitootmise suurmehest Johannes Lorupist, lisaks Eesti Ajaloomuuseumi
kollektsioonile on seal esmakordselt välja pandud ka paljudes erakogudes peituvad
haruldused.

Sage osaleja maleturniiridel

Lorupi tööalaste tegemistega saab huviline tutvuda Eesti Ajaloomuuseumis näitusel,
samuti võib uurida temast viimasel ajal Eesti meedias ilmunud artikleid (vaata
http://www.epl.ee/artikkel/365018 ja
http://www.ekspress.ee/viewdoc/041B2EC20125D47EC2256DAA002FFF66 ja
http://www.ekspress.ee/viewdoc/4CB6B1053AE0DEDDC22572330059C023).
Pikema ülevaate anname järgnevalt aga tema tegemistest maleringkondades.
1930. aastate maleturniiride tabelites kohtame Johannes Lorupi nime õige sageli, ta
oli hinnatud ja tasemel mängumees.
1930. aasta lõpus külastas Eestit tolleaegne maailmameistrikandidaat suurmeister
Jefim Bogoljubov, kes andis siin mitmeid simultaane ja osales Tallinnas toimunud
Eesti paremate maletajate turniiril. Kaheksa osalejaga turniiri võitis Bogoljubovi ees
mõnevõrra ootamatult toonane Eesti esimaletaja Vladas Mikenas, kaasa mängis ka
Lorup – ta kogus 1,5 punkti 7st ja pidi leppima tugevas konkurentsis viimase,
kaheksanda kohaga.
1931. aastal mängis Lorup kaasa Tallinnas toimunud Tallinna ja Helsingi vahelisel
matšil. Kolmeteistkümnel laual toimunud matš lõppes viigiga 6,5:6,5, Lorup viigistas
kaheksandal laual Lilljaga.
1932. aastal külastas Tallinna vahepeal Leetu elama asunud endine Eesti malemeister
Mikenas, sel puhul toimus pealinnas märtsis-aprillis kuue osalejaga turniir. Esikoht
läks jagamisele Mikenase ning Eesti olümpiameeste Johannes Türni ja Gunnar
Friedemanni vahel 3,5 punktiga 5st, Lorup kogus 2,5 punkti ja lõpetas neljandana.
1934. aastal külastas Eestit veel üks toonane malesuurus, Austria suurmeister Rudolf
Spielmann. Sel puhul toimus Tallinnas taas kaheksa osalejaga turniir, seekord
külalissuurmeister end üllatada ei lubanud ja võitis kindlalt, Lorup kogus 2 punkti 7st
ja jagas kuuendat-seitsmendat kohta.

Mängis Paul Keresega

Aastavahetusel 1934/1935 oli Lorup osaline viiendatel Eesti meistrivõistlustel
Tallinnas. Paul Kerese Eesti meistriks tulekuga päädinud malesündmusel sai Lorup
kümne osaleja seas 2,5 punkti 9st ja jagas üheksandat-kümnendat kohta.
Kuna turniir toimus ringsüsteemis – see tähendab, et kõik mängisid kõigiga ühe partii,
siis sai Lorup võimeid võrrelda ka esmakordselt Eesti meistriks tulnud Keresega, olgu
siinkohal esitatud see ajalooline partii.
Johannes Lorup - Paul Keres
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1.d4 Rf6 2.c4 d5 3.cxd5 Rxd5 4.Rf3 Of5 5.Rh4 e6 6.Rxf5 exf5 7.Rc3 Rc6 8.e3 Ob4
9.Od2 0-0 10.Od3 g6 11.0-0 Ve8 12.Lf3 Rf6 13.a3 Od6 14.h3 Ra5 15.Rd5 Rb3
16.Rxf6+ Lxf6 17.Vad1 c5 18.Ob5 Ve4 19.dxc5 Rxc5 20.Oc3 Oe5 21.Ob4 Re6 22.g3
h5 23.Od3 h4 24.Oxe4 Rg5 25.Lg2 fxe4 26.Vd7 Lf5 27.Vfd1 Rxh3+ 28.Kf1 hxg3
29.Vd8+ Vxd8 30.Vxd8+ Kg7 31.Oc3 Oxc3 32.bxc3 Lb5+ 33.Ke1 gxf2+ 0:1.
1936. aasta algul toimusid Tallinnas kuuendad Eesti meistrivõistlused, kümne
osalejaga turniiri võitis Paul Schmidt, kes sai seeläbi õiguse mängida matši Eesti
meistri nimele Keresega (Keres kaitses tiitlit). Turniiril osales ka Lorup, ta kogus 4
punkti 9st ja jagas viiendat-kuuendat kohta.
Sama aasta märtsis-aprillis toimus Tallinnas niinimetatud Johannes Lorupi turniir, kus
tegid kaasa toonased liidu- ja seltsiklassi mängijad. Turniir oli valikturniiriks
Saksamaale Müncheni maleolümpiale (vaheolümpia) sõitva Eesti meeskonna
komplekteerimisel. Meeskond moodustati selle turniiri ja Eesti esivõistluste tulemuste
põhjal.
Lorupi nimelise turniiri võitis Keres, kelle toimetatavast ja 1936. aastast alates
ilmuma hakanud maleajakirjast “Eesti Male” (nr 2/1936) saame lugeda: “Turniiri
õnnestumise garanteeris härra Lorupilt annetatud kogukas auhindade fond, milline
hiljem veelgi suurenes härrade Sakovski ja Rõivase teeneil.” Edasi kirjutatakse:
“Kahjuks pidi turniiri “isa”, Joh. Lorup, ajapuudusel juba mõningate voorude järgi
loobuma ja kustutati turniirist.”
Lorup toetas teistegi malesündmuste õnnestumist. Näiteks toimus aastavahetusel
1936/1937 Tallinnas turniir liiduklassi maletajatele, mis oli valikvõistluseks Rootsi
pealinnas Stockholmis 1937. aastal aset leidnud maleolümpia eel. Ajakirjas “Eesti
Male” nr 1/1937 kirjutatakse Kerese võiduga lõppenud turniirist pajatavas loos muu
hulgas järgmist: “Turniiril esimesed viis said auhindu, mis olid pandud välja Eesti
Maleliidult ja hr Joh. Lorupilt, kes on alati abiks nõu ja jõuga suuremate maleürituste
teostamisel.”
1938. aastal osales Lorup Tallinnas toimunud liiduklassi turniiril, võitjaks tuli
olümpiamees Friedemann. Lorupi kontosse jäi 6,5 punkti ning seitsmenda-kaheksanda
koha jagamine.
Eelpool loetletud turniiride tulemuste põhjal võib julgelt öelda, et Lorup oli arvestatav
jõud toonases Eesti males. Ta mängis kaasa paljudel tugevatel ja olulistel turniiridel,
ei küündinud küll päris tippu, kuid oli ohtlik vastane igaühele.

Margus Sööt (Tallinn),
meistrikandidaat males

JOHANNES LORUP
Sündinud: 11. novembril 1901 Viljandimaal Oiu külas talupoja peres
Haridus:  õppis Saksamaal Danzigi kõrgemas tehnikaülikoolis masinaehitust
Töö: aastatel 1924-1933 rentis ja juhtis Viljandimaal Meleski klaasivabrikut; 10.
jaanuaril 1934 alustas tootmist Lorupi omanimeline klaasivabrik Tallinnas Kopli
poolsaarel, mis hakkas valmistama ka kristalli; 1940. aasta juunipöörde järel Lorupi
klaasi- ja kristallivabrik natsionaliseeriti ja 1941. aasta kevadel pandi uueks nimeks
Tarbeklaas
Eluloolist: 14. juunil 1941 küüditati Lorup Sverdlovski oblastisse Sevurallagi
laagrisse, kus ta vangistuses 6. mail 1943 suri



Kasulik teada: Lorupi klaasivabrikus Koplis tegutses 1990. aastateni Tarbeklaas.
Erastamise järel 1994. aastal hakkas seal klaasi valmistama AS Skankristall, kes võttis
2001. aastal taas kasutusele ka kaubamärgi Lorup, aga läks 2002. aastal pankrotti.
Tootmise võttis üle OÜ Tarbeklaas (praegu likvideeritakse). Nüüd tegutseb samas
kohas OÜ Glasstone
Ajaloomuuseumi näitus: Eesti Ajaloomuuseumi näitus on Maarjamäe lossis avatud
11. märtsini. Kuraator on Anne Ruussaar, kujundaja Aime Andresson, helitausta tegi
Jaak Elling ja filmiprogramm pärineb filmiarhiivist. Näituse raames ilmus Eesti
Ajaloomuuseumi väljaandena Anne Ruussaare uurimus „Võsaklaasist kristallini. Eesti
klaasitööstused ja -disain 1920.-1930. aastatel”. Raamatu toimetaja on Anu Lepp,
keeletoimetaja Inna Lusti, kujundaja Lea Tammik.


