
Sissejuhatus

Eestis on lina kasvatamisel ja töötlemisel pikaajalised tradit-
sioonid ja kogemused. Lina oli põllul kasvatatava kiukultuu-
rina,  samuti  õli  sisaldava  seemnena  väga  oluline  niihästi 
maarahva koduses majapidamises kui ka 19. sajandil arene-
ma hakanud tööstuse toorainena. Lõuna-Eestis, Abja ja Hal-
liste piirkonnas, oli linakasvatus läbi aegade oluline sissetu-
leku ning rahateenimise allikas.

Abja linavabriku olulisus ei seisnenud üksnes selles, 
et ta oli esimene soojaveeleotusega linavabrik Vene Keisririi-
gis. Halliste Linaharimise Ühingu poolt rajatud linavabrik oli 
esimene ettevõte, mille juures eestlastest talupidajad kui ka 
saksa soost suurmaapidajad oma majanduslike huvide nimel 
koostööd tegid. Pika tegutsemisaja jooksul kujunes Abja lina-
vabrikust suurim tööandja Halliste ja Abja kandi inimestele. 
Väärib  mainimist,  et  jättes  kõrvale  pisemad  muudatused, 
töötas Abja linavabrik oma tegevuse lõpuni 1990. aastate al-
gul sama tehnoloogiaga (soojaveeleotus), millega ta 20. sajan-
di algusel tööd alustas.

Käesolev raamat keskendub Abja linavabriku ajaloole 
aastatel 1912 – 1940. Sellesse ajavahemikku jääb nii linavab-
riku asutamine, tõus üheks olulisemaks linavabrikuks Eestis, 
pankrott, kui ka uus tõus 1930. aastatel. Linavabriku tegevus 
peale 1940. aastat on käsitletud üldisemalt. Üks peatükk on 
pühendatud 1929. aastal loodud OÜ Abja Linavabrik osanike 
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saatusele peale 1940. aastat – paljud edukatest põllupidaja-
test  osanikud  lõpetasid  oma  elupäevad  represseeritutena. 
Lühidalt leiab töös käsitlemist linatöötlemise parendamiseks 
ning  edendamiseks  loodud  keskühisuse  Eesti  Lina  saatus, 
kuna Abja linavabriku asjaajaja–direktor Mats Kissa oli selle 
ühingu loomisega tihedalt seotud.

Senimaani on Abja ja Halliste piirkonna tööstusajalu-
gu puudutavates teostes linavabrikust kirjutatud üldsõnali-
selt  kui  esimesest  sellelaadsest  ettevõttest  Vene  impeeriu-
mis,  mis kujunes  Halliste piirkonnas suurimaks tööandjaks 
ning Mats Kissa osatähtsusest vabriku juures. Täielikult on 
kõrvale jäetud erinevate ühingute tegevus Abja linavabriku 
juures, samuti ettevõtete pankrotistumise tagamaad.

Abja ja Halliste piirkonna ajalugu kajastavatest raa-
matutest ja artiklitest võib eeskätt mainida Aksel Tiidebergi 
töid. Paraku esineb neis Abja linavabrikut puudutavates aja-
looandmetes  kahetsusväärseid  faktilisi  ebatäpsusi.  Näiteks 
raamatus „Abja vald enne ja nüüd“ (2003) väidetakse, et Mats 
Kissa  suri  Siberis.  Teoses  „Abja  aastad ja  inimesed“ (2007) 
tuuakse linavabriku asutamisaastana ära 1910. Vähene arhii-
viallikate kasutamine ja kasutatud allikatele mitteviitamine 
teeb keeruliseks linavabriku ajaloost tõepärase ülevaate saa-
mise.

2011. aastal ilmus Karl Kello ja Mati Laose poolt koos-
tatud põhjalik käsitlus Eesti kergetööstuse ajaloost, „Kui ker-
getööstus oli suur tööstus: tagasivaateid minevikku“. Paraku 
on Abja linavabrik jäänud selles töös vaeslapse ossa. Linavab-
rikut on mainitud ainult möödaminnes, täpsemat infot lina-
vabriku kohta ära toomata.

Abja Toorlinavabriku ajaloost võib lugeda Ivi Juursalu 
1957.  aastal  kirjutatud  äärmiselt  põhjalikust  diplomitööst 
„Eesti NSV linatööstuse geograafia“, Helgi Rebase samal aas-
tal kaitstud diplomitööst „Abja rajooni majandusgeograafia“ 
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ning Riina Kiveste 1979. aastal tehtud õpilastööst „Abja lina-
vabriku ajalugu 1940 – 1945“. Loetletud uurimistöid pole siia-
maani üheski Abja ja Halliste piirkonna tööstusajalugu käsit-
levas tööd kasutatud.

Abja ja Halliste piirkonna represseeritute ning küüdi-
tatute saatusest võib lugeda Enno Piiri koostatud raamatust 
„Halliste kihelkond: inimkaotused ja repressioonid alates 21. 
juunist  1940:  kihelkonnas  asuvate  valdade piirid,  elanikud, 
seltsid,  tööstus, põllumajandus ja olme 1940.  aastaks“ ning 
Leo  Õispuu  koostatud  teosest  „Poliitilised  arreteerimised 
Eestis 1940-1988“.

Abja piirkonna suulist pärimust on talletanud Salme 
Vainlo  2011.  aastal  ilmunud  raamatus  „Mulgimaa  võlu  ja 
valu: valimik mulgi lugusid“.

Arhiiviallikate osas on käesolevas töös lähtutud eel-
kõige Eesti Riigiarhiivi ning Eesti Ajalooarhiivi kogudes lei-
duvatest dokumentidest. Abja linavabriku materjalid on laia-
li mitmes Eesti Riigiarhiivi ja Eesti Ajalooarhiivi fondis. Ena-
mik dokumente linavabriku tegevuse kohta 1940. aastani on 
Eesti  Riigiarhiivi  fondides  14  (Siseministeerium),  31  (Riigi-
kantselei), 32 (Kohtukoda), 72 (Majandusministeeriumi Mak-
sude Talitus),  891 (Kaubandus–Tööstuskoda ja  allasutused), 
2121  (Viljandi  Ringkonnakohus),  3794  (Pärnu  Maksuamet), 
3993 (Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide isikkoosseisu 
dokumentide kollektsioon) ja 4434 (Iseäraline Tulu- ja Äri-
maksu Komitee). Abja linavabriku ajalugu 1997. aastani ka-
jastavad dokumendid on enamjaolt koondatud Eesti Ajaloo-
arhiivi fondi V-342 (Abja Toorlinavabrik), kuid materjali lei-
dub ka fondides M-599 (Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee) 
ning M – 827 (Viljandi Rajooni Rahvakontrolli Komitee). Ük-
sikuid  allikaid  linavabriku  kohta  leidub teisteski  Eesti  Rii-
giarhiivi ning Eesti Ajalooarhiivi fondides.
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Omaette allikategrupi moodustavad Abja linavabriku 
lagunenud  hoonetest  leitud  dokumendid,  mis  on  praegu 
hoiul OÜ Kissa Vara käes ja kajastavad peamiselt Abja lina-
vabriku  sanitaartehnilisi  olusid  1960.  aastate  lõpust  1990. 
aastate alguseni.

Peale  arhiividokumentide  on  raamatus  kasutatud 
Abja ja Viljandi muuseumis leiduvaid materjale. Sisukat lisa 
eelpooltoodud allikatele pakuvad ajaleheartiklid, mälestused 
ning erakogudes leiduvad materjalid Abja linavabriku kohta.

Eesti  üldise  majandusajaloo  kohta on ilmunud mit-
meid uurimusi. Üldise lühiülevaate 20. sajandi majandusaja-
loost on kirjutanud Eve Tomson. Põhjalikumatest uurimus-
test nimetagem siinkohal esimesena paljude hulgas Maie Pih-
lamägi raamatuid „Väikeriik maailmaturul – Eesti väliskau-
bandus  1918–1940“  ja  „Eesti  industrialiseerimine  1870  –
1940”. Esimeses neist antakse põhjalik ülevaade Eesti majan-
dusest 1940. aastani, teises aga Eesti tööstuse olukorrast. Esi-
mestele  iseseisvusaastatele  on pühendatud Jaak Valge  raa-
mat  „Lahtirakendamine.  Eesti  Vabariigi  majanduse  stabili-
seerimine 1918–1924.“ Lisaks on avaldatud mitmeid Eesti aja-
lugu puudutavaid artiklite kogumikke. 1998. aastal Eesti Rii-
giarhiivi poolt välja antud artiklite kogumikus „Kaks algust. 
Eesti Vabariik – 1920. ja 1990. aastad“ on ilmunud Jaak Valge 
artikkel „Eesti majandus ja majanduspoliitika aastail 1920 – 
1940“. 1930. aastate teise poole majanduspoliitiliste suunda-
de teoreetilisema käsitluse leiab Maie Pihlamägi 1996. aastal 
Eesti  Teaduste Akadeemia Toimetiste raames avaldatud ar-
tiklist „Majandusliku mõtte ajaloost Eestis: vabaturu-majan-
dus  versus  reguleeritud  majandus“.  Ettevõtluskeskkonnast 
Eesti Vabariigis aastatel 1918 - 1940 on magistritöö kirjuta-
nud Argo Ralja. Majanduspoliitilisest olukorrast 1940 - 1941. 
aastatel võib lugeda ajakirjas Acta Historica Tallinensia ilmu-
nud  Maie  Pihlamägi  artiklitest „Esimene  Nõukogude  aasta 
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Eesti majanduses: 1940–1941.“ ja „Eesti tööstus murranguli-
sel 1940–1941. aastal: turumajanduselt plaanimajandusele“.

Eesti  põllumajanduse ajalugu tutvustavatest  raama-
tutest on ilmunud näiteks Rein Lillaku „Eesti põllumajanduse 
ajalugu“ ning  „Eesti põllumajandus XX sajandil. 1. kd., Üle-
vaade Eesti põllumajanduse ajaloost omariikluse eel ja ajal: 
aastad 1900-1940.“ Lina kasvatamist ja töötlemisest 19. sajan-
dil on kursusetöö kirjutanud Riin Oidekivi (2004).

Seega,  kuna  Eesti  tööstus-,  põllumajandus-,  majan-
dus-  ja  väliskaubanduse  ajaloost  on  juba  ilmunud  mitmed 
põhjalikud  ajalookäsitlused,  ei  pretendeeri  käesolev  teos 
nende valdkondade põhjalikule kajastamisele.  Olemasoleva-
tele töödele tuginedes püütakse välja tuua toomase majan-
duspoliitika  põhijooned,  aitamaks  lugejal  paremini  mõista 
Abja linavabriku ajalugu.

Abja  linavabrik üldmõistena Tümpsi  maatükil  paik-
neva linavabriku kohta tuli perioodikas käibele varem 1929. 
aastal  asutatud  OÜ  Abja  Linavabrikust.  Seetõttu  on  seda 
mõistet  läbivalt  kasutatud  ka  antud  raamatus.  Tsitaatides 
esinev kirjastiil  on jäänud muutmata.  Mõnede inimeste ni-
mesid on erinevates allikates kirjutatud mitut moodi. Näiteks 
Christian Arro nimi esineb dokumentides kui Christian Arro 
ja Kristjan Arro; Mihkel Kõerv aga Mihkel Kõerwa ning isegi 
Mihkel Kõrvana. Segaduste vältimiseks on raamatus taolised 
nimekujud ühtlustatud ning kasutatud enimesinevat  nime-
kuju. Mõõt-ja rahaühikute ning terminite seletused on välja 
toodud raamatu lõpus Lisas nr 1 leheküljel 185.

Autor soovib tänada Erik Vallastet,  Aino Londi,  Eve 
Raskat,  Leeni  Baarmanni,  Arvo  Veidenbergi,  Märt  Kirikut, 
Raimo Ilsjani,  Kaspar Rammot ja  kõiki  teisi,  kes olid abiks 
käesoleva töö valmimisel.
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