
Carl Fridrich Tenner – suurim eestlane? 

Mati Laane 

Tänapäeval räägivad majandustegelased tihti Narva kandi Auverest, sealsetest tehastest  ja 

plaanidest. Võib-olla peaks Eesti riik ühtlasi kavandama sinna ka ühe suure ausamba ühe suure 

eestlase mälestuseks, kes Auvere mõisas 1783a sündis. Vana mõisasüdame kohal kasvavat veel 

praegugi 2 vana puud. Carl Fridrich Tenner´it on auväärsuse tõttu peetud pigem baltisakslaseks või 

venelaseks, kuid 200 aastat peale sündi on uuesti tõestatud, et ta oli eestlane. 

Carl Fridrich Tenner´i, Vene geodeesia rajaja kohta nõuka ajal suuremat ei kirjutatud, jutud 

jäidki peaaegu Eesti Looduse tasemele, mida loevad väga vähesed. Sel ajal polnud  ühe seni 

tundmatu eestlase tähtsaks tegijaks arvamine või teadlaste hulka tõstmine kombeks ja Eesti Vabariigi 

taasloomisel C.Fr. Tenner vist lihtsalt ununes. Juba ainuüksi sellepärast, et üks eestlane on Pour le 

Merite ordeni saanud, oleks C.Fr. Tenner 1996a pidanud (juba Eesti Vabariigi ajal ilmunud) Eesti 

Entsüklopeedias väärinud pilti ja rohkem ruumi kui 7,5 reakest. Kuid EEs on siiski ära mainitud, et ta 

rakendas Venemaal esimesena triangulatsiooni (1809-10 Peterburi ja Narva vahel) ja C.Fr. Tenner oli 

koos W. Struvega nn. Vene-Skandinaavia kraadimõõtmise (1816-1855) algataja ning põhiline 

teostaja. Kohati on teda peetud ka astronoomiks. 

 C.Fr. Tenneri vanaisa Jüri pärines Viljandi lähedalt Uusna mõisast, kus sündis 17.03.1754 ka 

poeg Johan, Carl Fridrichi isa. Johan oli sünnilt veel pärisori aga hiljem vabaks lastud ja Tenneri 

perekonnanime saanud, ta oli mitmes mõisas valitseja, võib-olla ajutiselt isegi mõisaomanik. C.Fr. 

Tenner on mõnes ürikus näidatud ka von-tiitliga aadeldatuna, otsest aadeldamise dokumenti pole 

leitud. Kui selline dokument leiduks, oleks ta kindlasti ka esimene aadeldatud eestlane. 

C.Fr. Tenner, Venemaal rohkem Karl Ivanovitš Tenner võttis osa mitmetest Napoleoni sõja 

lahingutest, mehisuse ja vapruse eest sai Püha Anna II järgu ordeni brilliantidega, Georgi IV järgu 

ordeni, kuldse mõõga, Püha Vladimiri II järgu ordeni, Poola Valge Kotka ordeni, Püha Aleksander 

Nevski ordeni, Austria Raudkrooni ordeni ja Preisi Punase Kotka ordeni ning tõusis kindrali 

auastmesse.  Tal oli 3 poega, kõik olid sõjamehed ja kindrali auastmes, üks pojapoegki oli kindral. Ma 

ei usu, kas eestlaste seas on olnud selliseid kindralite suguvõsasid, kahjuks pole keegi suutnud või ehk 

pole üritanudki välja uurida, kes oli Carl Fridrichi naine, mis sai tema lellest Magnusest ja vennast 

Paul Magnusest, nende järglastest ja teistest lähisugulastest. Ma ei hakkaks lühendatult ümber 

kirjutama mitmeid käsitlusi sellest perekonnast, kõigi eestikeelsete põhjalikumate käsitluste viited on 

kohe allpool. Lisan vaid mõningaid fakte ja mõtteid, mida olen ise leidnud või mõelnud ning pole 

muudes kirjatöödes märganud. 

https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:340895/298347/page/35 

Traat, A. Kas C.F. Tenner oli Eesti päritolu? EL. 8 1983 513 (EL = Eesti Loodus, arhiiv netis) 

Sünd. 22.07(02.08.) 1783 Vaivara Auvere mõisa valitseja pojana.  

EL. 1983, lk.509 – 512, Vassiljev, Leo 

Dr. Lemming Rootsmäe (1921-1997), arst, ornitoloog ja koduuurija.:  

C F. Tenner oli eesti soost. EL. 3, 1984, 181 

https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:340912/298344/page/56 
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Tõnu Viik, 2008 käsikiri 

http://muuseum.to.ee/Kasikirjad/HTML/index.html?carl_friedrich_tenner.htm 

https://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/Blatt_bsb00001239,00110.html?prozent= 

Stryk, Leonhard von: Der ehstnische District Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands . Dorpat 1877 

Kõige põhjalikum ülevaade Tenneri eluloost on Tõnu Viik´ilt: 

http://viik.planet.ee/C_TENNER.pdf 

Carl Fridrich (Karl Ivanovitš) Tenner oli S.-Peterburi teaduste Akadeemia 

auliige 1832 aastast, see peaks ju olema sensatsioonile teade, et üks eestlane 

oleks juba 1832 aastal olnud Maailma ükskõik millise Teaduste Akadeemia 

liige, rääkimata, et auliige. Eesti kubermangus said eestlased perekonnanimedki 

alles 1835 aastal, Liivimaa kubermangus veidi varem – 1826 aastal.  

18.mail 1858 anti Carl Fridrich Tennerile ´Pour le Merite´orden. 

Arvatavasti teavad vähesed, milline tähendus on Pour le Merite ordenil? Sellega autasustati 

teaduses ja kunstis Euroopa auväärsemaid inimesi ning ka rahu eest võitlejaid enne rootlaste 

algatatud Nobeli preemiat. Autasu anti välja Preisimaal. 1842-1924 aastatel said 

baltisakslastest sellise ordeni Eesti- ja Liivimaaga seotud 9 maailmakuulsat meest: 

Adam Johann v. Krusenstern 1842, maadeuurija; Karl Ernst v. Baer 1849, loodusteadlane; 

Friedrich Georg Wilhelm v. Struve 1851, astronoom; parun Peter Clodt Jürgensburg 1867, 

skulptor; Otto Wilhelm v. Struve 1882, astronoom; Eduard v. Gephardt 1890, kunstnik; Adolf 

v. Harnack 1892, teoloog ja kirikuajaloolane; vabahärra Hugo v. Freytag-Loringhoven 1916, 

sõjandusteadlane; Georg Dehio 1924, kunstiajaloolane. 

Maailmale ja üldsusele tuntuimatest tegelastest on Pour le Merite ordeni saanud ka: Michael 

Faraday 1842, keemia ja füüsika; Charles Darwin 1868, loodusuurija, Elias Lönnrot 1872, 

soome keele arendaja;  Adolf Eric Nordenskiöld 1880, polaaruurija; Giuseppe Verdi 1887, 

helilooja; Johannes Brahms, 1887, helilooja; Albert Einstein 1923, füüsik; Alvar Aalto 1969, 

arhitekt; Artturi Ilmari Virtanen 1971, biokeemik. 

Tuleb välja, et eestlane Carl Fridrich Tenner on juba 10 aastat enne Ch. Darwinit saanud Pour 

le Merite ordeni, hiljem ka 3 soomlast, ei tea, kuidas on lätlaste ja leedukatega. 

 

Mõisate ajaloo uurija L.v.Stryk kirjutab, et väikese osa Viljandi khk. Tännasilma mõisast kinkis keisrinna 

Jelisaveta 1743a. Neu-Tennasilma nime all kindralleitnant ja maanõunik par. Balthasar Campenhausenile. See 

müüs Neu-Tennasilma üheaegselt Rannu ja Valguta mõisatega 1759a. maanõunik par. Axel Heinrich 

Bruiningk´ile, kes oma väimehele major ja kammerhärra Alexius v. Boettinger´ile pärandas. Viimane müüs 

1775a. maanõunik krahv Ludwig Wilhelm Manteuffel´ile, kellelt läks mõis 1780 edasi Carl Gustav Taubele jne. 

https://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/Blatt_bsb00001239,00110.html?prozent
http://viik.planet.ee/C_TENNER.pdf


Näib nii, et Carl Fridrich Tenneri isa Johann, sünd. 1754 Uue-Tänassilma ehk Uusna mõisas, oli neil aastatel 

(1775-1780), kui krahv Ludwig Wilhelm Manteuffel seda mõisa pidas, parajas eas ja ettevõtlik noormees, kes 

härrastele silma hakkas. Kas käis Ludwig Wilhelmi vennapoeg krahv Gotthard Andreas (1762-1832) Manteuffel 

Uusnas külas ja tegi sealse mõisapoisiga kaupa või soovitas Ludwig Wilhelm ise, igatahes sai Johann prooviks 

krahv Gottard Andreas Manteuffeli äiapapa Magnus Johann v. Bocki teenriks Saare mõisas (Maarja-Magdalena 

khk. Tartumaal) ja peagi sama mõisa valitsejaks. Varsti aga Alatskivi mõisa renthärra Paul Magnus v. Bocki 

teenriks ja 1772 selle mõisa valitsejaks. 1775 läheb v. Bock Alatskivilt ära, aga Juhan saab 1773a. Kodavere 

kiriku köstriks. 02.04.1774 abiellub Juhann Tenner Elisabeth Kulmbahen´iga (või Kullabachen) Saaremõisast, 

kelle vend oli Saare mõisas kutsar ja ema nimi Euphrosine Catharina. Juhann on pärisorjusest vabastatud ja 

saanud perekonnanimeks Tenner. Üldse sünnib neil 10 last, 7 tütart ja 3 poega: 1781a. Paul Magnus ja 1783 Carl 

Fridrich, kellest saab meie kuulsus. 

1781a. viib mõisnik Johann Tenner´i perega Kodaverest Vaivara khk. Auvere mõisa valitsejaks, kuid 1785 

tuuakse tagasi Saare mõisa valitsejaks, mõlemad mõisad kuulusid Magnus Johann v. Bockile. Ilmselt oli Tenner 

Saare mõisa valitseja kuni 1807 aastani, kui v. Bock suri, 1800-st aastast oli Johann Tenner ka Tartu linna 

kodanik.  

Auvere mõisa 1782a. hingerevisjonis on mitu segadust tekitavat fakti (kaader 285). 1) nimeks kirjutatakse Jacob 

Johan Tenner, vanus on õige, naise nimi olla Helene Christina, abikaasast 4 aastat noorem. Tütar Helena 

Dorothea on 3 aastane ja esimene poeg Paul Mangnus 1-aastane, mõlemad olid Saaremõisas sündinud ja 2. poeg  

Carl Fridrich polnud veel sündinud. Kodavere kiriku meetrikas on õieti kirjas, et 26.02.1779 on köster Johan 

Tenneril ja ta naisel Elisabethil, kes Kullabacheni soost, sündinud tütar Helena Dorothea. 

Saare mõisa 1811 a hingerevisjonis (1865.2.41/6; 1811, kaader 3) on nn. esimeses aadli lahtris kirjas mõisnik 

ise: krahv Gotthardt Andreas  Manteuffel, kelle elukohaks Rõngu loss (Ringen). 2. Teises lahtris: Freihe Leute 

(vabad): Inspektor Johan Jakob Tenner, kes eelmises revisjonis (1795) 41 aastane, seega sünd. (1795 – 41= ) 

1754a. Läinud Halliku mõisa Arrendatoriks = rentnikuks, ja 1811 a Tartu kodanikuks. Poeg Carl Fridrich, 

eelmises revisjonis 11-aastane (1795-11 =) 1784, alates 1801 sõjaväelane.  

Lemming Rootsmäe kirjutab, et Johan Tenner rentis 1807a. Kodaveres asuva v. Bockile kuuluva 

Halliku mõisa. 1811 suri Hallikul Tenneri naine, 1820 anti mõis ära ja ilmselt mindi Tartusse elama. 

Ripuka mõisa kohta on Rootsmäel kirjas, nagu oleks see Tennerite omandis olnud, minu arust oli 

03.06.1790 Ripuka panditud õuenõunik Heinrich Christoph Rinne´le. Mõis liikus edasi mitme mehe 

kätte ja läks 20.01.1826 arrendaator (= ilmselt rentnik) Johan Jakob Tenner´ile. See cedierte 

(vormistas? ilmselt oma pojale) mõisa dokumentides 31.01.1832 kindralstaabi kindralmajor ja rüütel 

Carl Friedrich v. Tenuer´ile, kellele mõis 14.aug. 1833 adjudiciert (?) sai. Ma leidsin, et 1834 a Ripuka 

hingerevisjonis on kirjas (EAA.1865,2.35/5, lk.1), et Liivimaal Tartu kreisis Laiuse khk-s asuv Ripuka 

mõis kuulub kindral-major von Tenner´ile. See saab olla ainult Carl Fridrich ja ta on vähemalt selles 

säilinud dokumendis kirjutatud aadlikuks – von.  Edasi pantis von Tenner 07.01.1835 Disponent Ernst 

Friedrich Fahlbergile, ja see cedierte(?) 27.nov. 1835 kaardiväeleitnant parun Wilhelm Steinheil´ile , 

kes selle 26.06. 1836 Otto v. Grünewaldtile üle andis (überliess), seejärel on Ripuka Vaimastvere 

mõisaga ühendatud.  

Ükskõik, kas Tenner ja Teneur olid isa ja poeg, minu arusaamist mööda kumbki neist Ripoka 

pärismõisnik polnud, vaid ikka pantmõisnik või rentnik. Viimased ei saanud mõisa pärandada ega 

naine ja lapsed ei saanud härra surma korral pärida. 

Veidi ka aadlikest, kellega Tennerid Eesti- ja Liivimaal kokku puutusid.  

Puurmanni mõisnikul krahv Andreas Gotthard Manteuffelil (1714-1768) OO Sophie 

Frederikel  (neiuna Stackelberg) oli poeg Gotthard Andreas (1762- 1832), kes seotud 

Tennerite elulooga, ta proua Charlotte Sophie Elisabeth  oli Saare mõisa Magnus Johann v. 

Bocki (1730-1807) ja Euphrosine Katarina (neiuna Stackelberg Elistverest) tütar. Gotthard 



Andreas Manteuffeli õde Euphrosina Elisabeth (1766) oli jälle Alatskivi peremehe krahv 

Reinhold Johann Stackelbergi naine. Krahv Reinhold Johann Stackelbergi õde oli Magnus 

Johann v. Bocki naine. Magnus Johann v. Bock oli see mees, kes ehitas Tartu linna 2 maja, 

mille saale 1802a.Tartu Ülikool avamiseks kasutati, TÜ peahoonet polnud veel ehitama 

hakatud. Üks neist majadest on nn. Marxu maja, vanem põlvkond teab! Gotthard Andreas 

Manteuffeli poegadest krahv Gotthard Johann Manteuffel (1795 – 1849) oli Saaremõisa 

omanik, samuti oli tema vend Ernst Gotthard (1801-1880) Saaremõisa ja Halliku mõisate 

omanik, nende vanaisa põlvkonnast oli Puurmanni Andreas Gotthardi vend parun Ludwig 

Wilhelm Manteuffel (1726 – 1792) see, kes 1775a. Uusna mõisa ostis, Uusna Jüri poeg Johani 

Peipsi äärde sugulaste juurde sokutas ja siis Uusna mõisa 1780 taas ära müüs. 

1805-1807 käis K.I.Tenner Venemaa diplomaatilise esinduse koosseisus Hiinas. Alates 

Permist kaardistati teed ja ümbrust visuaalselt, hiljem kaardistas Tenner visuaalselt hulgaliselt 

Hiina ja Jaapani kindlusi kuni Amuurini. TRÜs seletati veel ka nõuka ajal, et loodusteadlaste 

ekspeditsioonid toimusid enamasti Venemaa Siberi ja Kaug-Ida alade vallutamise eeltööna, 

nii Altaisse kui ka Ida-Siberi ja Amuuri aladele. On loomulik, et enne Siberi ja Kaug-Ida 

alade vallutamist pidid looduse tundjad kaardistama alad, kuidas ja kust vallutusretki 

korraldada, kus on takistuseks mäed ja sood, kus suurtest jõgedest ratsaväe ja 

raskerelvastusega üle saab, kus on läheduses selliste puudega metsi, millest saab palke sildade 

ehituseks, kus on karjamaad kümnetele tuhandetele hobustele, kus on loomapidajat rahvast, 

kellelt talve peale jäämisel loomatoitu rekvireerida jne. Kaardistajad-maakuulajad esinesid 

diplomaatiliste kulleritena, ärimeestena, loodusteadlastena jne., kuid ei tohtinud kuidagi 

spioneerimisega vahele jääda, siis tegid hiinlased kohe „kiki-puki“. Loomulikult ei tohtinud 

läbiotsimisel istme alt ka vastjoonistatud kaarte leida, seepärast olidki eriti hinnatud need 

mehed, kes olid võimelised visuaalselt kaardistama ja need kaardid meelde jätma. 

Tenner´ite perekonnast on veel siin-seal andmeid leidunud: 

06.01.1753 (Viljandi Jaani 2.1-10)Jürg Neu-Tennasilmast, vist naisenimi Mary, tekstis veel 

Vindra või Orindra ja Rebsame Jürg tr. Mary vms. 

17.04.1754 (Viljandi Jaani 2.1.-95) sünd Juhhan , isa Hofleute Windra Jürg Neu.Tennasilm, 

ema Wio?? I ristiisa kubjas Windla Jürg, koolmeister, nimest ei saa aru;  

1765 kapten-leitnant von Bock´i Alatskivi mõisa arrendator Tomas Bender OO Usna Jürri tr. 

Liso´ga 

02.04.1774 Juh. Tenner OO Elisab. Kullabach  

03.04.1774 (Maarja-Magdaleena kogudus 2.3-173) Kodavere köster Johan Tönner OO 

Elisabeth Kulmbach Saare mõisast                                                                                                                  

19.11.1775 sünnib Kodavere köstril ja ta naisel Elisabeth Kullabach´il tr. Euphrosine 

Catharina. Vaderite seas Saare mõisa kutsar Tonnis Kullabach                                                                                                                                                                  

17.08.1772 Alatskivi kirikus kingsepa sell Christian Gotthard Schloff (sünd. 1735) = Jurgen 

(Jüri) Tenner´i tr. Maria (Mai), sünd 1735. 1782a. on nende lapsed: Johann Magnus 7-aastane, 

Anna Sophia 5a, Leonhard George 2a. 



22.07.1783 (EAA.1230.2.2-164) Amter Herr Ispektor Tenner u. Frau, sünnib Carl Fridrich, 

vaderite seas Adam Georg Tenner Luunjast 

 

1795 maet. Vaba Gustav Kulbach , + 29.04. , 30,5 aastane 

03.03.1795 Saare mõisa inspektoril (mõisavalitsejal) Tenner´il Sophia Louisa 

Carl Fridrichi pojad: Nikolai (1831-1886) kindralmajor, Jeremias (1836-1903) kindralleitnant, 

Eduard (1842-1899) kindral; Eduardi poeg Dmitri sünd 1869) kindralmajor. 

Tartu Maarja kiriku (2.2)-saksa koguduse armulaual on arrendator Tenner olnud 1805 (kaader 

3) ja 1809a. (kaader 4).  

Venemaa Läänemereprovintside immatrikuleerimata aadlisuguvõsade loendis on Tenner sees. 

https://et.wikipedia.org/wiki/Aadlisuguv%C3%B5sade_loend  

EE kirjutab, et Carl Fridrich Tenner suri 28.12.1859 Varssavis. 

 

Mati Laane, Lohkva külas 2019 augusti lõpul.  

 

Deutsch-russische wissenschaftliche Beziehungen im ... - jstor 

https://www.jstor.org › stable 
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213 G. V. RiCHMAN [Richmann] Trudy o fizike. Moskva .. 
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