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I. SISSEJUHATUS
16.-18. septembril ja 2.-3. oktoobril 2009. aastal teostasid OÜ Agu EMS-i
arheoloogid Ragnar Nurk ja Garel Püüa Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tellimisel
Aegna saare põhjarannikul Eerikneemel asuva kivilabürindi puhastamis- ja
mõõdistamistöid. Mättakihi ja üksikute mändidega kaetud labürindi taasavastasid
Aegna saare püsielanikud Hugo Udusaar ja Ilmar Võtti oma otsinguretkel 2009. aasta
10.

jaanuaril.

Järgnevatel

päevadel

puhastasid

mehed

lõviosa

leitud

kivikonstruktsioonist välja ning informeerisid oma leiust Tallinna Kultuuriväärtuste
Ametit, tehes ettepaneku kivilabürint muinsuskaitse alla võtta. Labürindi terviklikuks
väljapuhastamiseks

ja

mõõdistamiseks

korraldatud

ekspeditsioonil

osalesid

arheoloogid Garel Püüa ja Ragnar Nurk ning välitöölistena Andres Elliku, Rait
Juhkam ja Tõnis Juhkam, ette valmistada aitas välitöid ka arheoloog Villu Kadakas.
Labürinti aitasid jätkuvalt puhastada ja abistasid transpordi ning öömajaga saarel ka
juba nimetatud kohalikud elanikud. Käesoleva aruande tekstiosa kirjutasid G. Püüa,
R. Nurk ja V. Kadakas (muinsuskaitselised soovitused, vt. ptk. VI). Kohapeal
mõõdistasid ja joonistasid G. Püüa ja R. Nurk, viimane vormistas joonised
aruandesse.
Aruande juurde kuuluvad lisana illustratsioonid (LISA 1), mis koosnevad joonistest
ja fotodest. Aegna kivilabürindi asend on näidatud plaanidel mõõtkavaga 1:50 000 ja
1:2000 (joonis 1) ning 1:500 (joonis 2). Aegna alusplaanina on kasutatud Tallinna
Linnaplaneerimise Ametist (TLPA) saadud linna planšette originaalmõõtkavas
1:2000. Labürindi enda plaan, kokkutõste labürindi esmaavastaja Peeter Mey poolt
1931. aastal tehtud labürindi plaaniga ning kaks võimalikku rekonstruktsioonivarianti
(millest esimese kaasautoriks on H. Udusaar) on esitatud mõõtkavas 1:50 (joonised
3–7). Fotografeerisid R. Nurk (aruandele lisatud fotod 5-7, 10, 12-19, 22-31, 33, 3537, 39-44), G. Püüa (fotod 8, 9, 11, 53) ja H. Udusaar (3, 4, 20, 21, 32, 34, 38, 4551). Täname ajaloolast Robert Nermanit, tänu kellele meieni jõudis Peeter Mey foto
(foto 1). Fondeeritavat leiumaterjali kivilabürindi väljapuhastamise käigus ei saadud.
Aruande eksemplarid antakse säilitamiseks Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivi,
Muinsuskaitseameti arhiivi ja MTÜ Jätkusuutlik Aegna juhatajale Hugo Udusaarele.
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II. AEGNA KIVILABÜRINDI ASUKOHT JA KÕRGUSMÄRKIDE
SIDUMINE
Aegna kivilabürindi asendi ja absoluutsete kõrgusmärkide täpne määramine ei
osutunud võimalikuks, kuna alusplaanina kasutatud tänapäevasel linna planšetil
(joonis 1) polnud lähiümbruses paiknevate ehitiste varemeid (foto 7) kujutatud
piisavalt täpselt ega õnnestunud lähedusest leida ka ühtegi töökorras reeperit.
Labürindi läheduses asuvad endise Tallinna Rannakaitse Keskkomandopunkti
(ehitatud 1927. aastal, arhitektuurimälestis, Kultuurimälestiste Riiklik Register, nr.
8705, foto 9) vare ja selle kagupoolsel jalamil punastest tellistest ehitatud hoone vare
(foto 10), mis välismulje põhjal on ehitatud alles pärast Teist maailmasõda ja mis
lähitulevikus arvatavasti täielikult hävineb. Tööde käigus puhastati välja ka osa
labürindist vahetult põhja pool asunud elektrijaama maakividest vundamendist (fotod
8, 11 ja 12), mis on arvatavasti samaaegne Keskkomandopunktiga, eesmärgiga saada
labürindi lähiümbrusest juurde veel üks objekt asendi sidumiseks. Lisaks asuvad
Eerikneemel Keskkomandopunktist põhja pool veel Rannakaitsepatarei nr. 2
helgiheitjapositsioon (ehitatud 1924. aastal, arhitektuurimälestis, Kultuurimälestiste
Riiklik Register, nr. 8704) ja Nõukogude piirivalve vaatlustorn. Kahjuks ei
õnnestunud arhiividest leida ka ühtegi ajaloolist plaani, millel oleks Eerikneemel
paiknenud hooned täpsemalt näidatud. Tallinna Geomõõdistuste Infosüsteemi järgi
peaks Aegna saarel Eerikneemel või selle läheduses asuma mitmeid polügonomeetria
punkte, neist lähim, mille puhul oli teada ka absoluutne kõrgus (Pp1963, abs. kõrgus
6.828 m), paiknes kirjelduse järgi Karnapi teel endise piirivalvekordoni territooriumil
ja pidi olema kupits, kaardi järgi labürindist umbes 200 m kaugusel. Kahjuks kordoni
maa-alalt ühtegi kupitsat, mida oleks võinud kindlalt antud punktiks pidada (nt.
vastava märgistusega), ei leitud ja teine määratud kõrgusega punkt saarel asus juba
kasutamiseks liiga kaugel. Seetõttu tuli piirduda suhteliste kõrguste võtmisega.
Labürint asub Eerikneeme tipust, mis on üks Aegna saare kõige põhjapoolsemaid
punkte, labürindi keskmest mõõtes u. 270 m lõunakagu suunas, väikese lagendiku
kagupoolses servas (joonised 1 ja 2, fotod 5-8). Lagendikule jõuavad läänest
Eerikneeme tee, mis kulgeb üle lagendiku ja suundub edasi neeme tippu, ja lõunast,
labürindist vahetult lääne poolt, Karnapi tee. Lagendiku põhjapoolses servas
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paiknevad juba nimetatud endise Keskkomandopunkti vare ja punastest tellistest
hoone vare. Alusplaanile märgitud samakõrgusjoonte järgi (joonis 1) asub labürint
enam-vähem põhja-lõuna suunaliselt välja venitatud kõrgendiku (endise rannavalli?)
harjal, u. 6-6,5 m üle merepinna, mis on ümbritseva ala suhtes u. 2-3 m võrra
kõrgem. Kui võtta maakerke kiiruseks Tallinnas 2,4 mm aastas,1 siis võiks arvata, et
selle kõrgendiku lagi tuli veest nähtavale u. 2500 aastat tagasi (u. 500 a. eKr) ning
ühines ülejäänud saarega hiljemalt u. 1600-1700 aastat tagasi (u. 300-400 a. pKr).
Muinasaja lõpule (12. saj.) vastaks sellise lihtsa arutluskäigu järgi enam-vähem 2 m
samakõrgusjoon ja umbes aastale 1600 1 m samakõrgusjoon. Samas ei pruugi siin
varasemate rannajoonte asendi rekonstrueerimisel piisata vaid samakõrgusjoonte
järgimisest. Ühelt poolt tuleks arvestada, et labürindist kirdesse jääv rannik on
vähemalt praegu lainete aktiivse murrutustegevuse mõju all. Teisalt on Eerikneeme
pinnamoodi

20.

sajandil

ümber

kujundanud

inimtegevus.

Nii

näib

ka

Keskkomandopunkt olevat rajatud sama kõrgendiku põhjapoolsesse otsa, mille
keskosas paikneb labürint, kusjuures betoontorni ümbritseva muldvalli jaoks on
arvatavasti pinnast võetud samast torni ümbrusest (eriti sellest lääne poolt).
Labürindi keskmest ligi 150 m idas ulatub merre Eerikneemest järgmine maanukk,
mida ühel Heino Gustavsoni käsikirjaliste märkmetega täiendatud Aegna kaardil on
nimetatud Tagaheinamaa nukiks.2 See on ka igati loogiline nimetus, kuna lõuna pool
paikneva Aegna küla suhtes asusid see nukk ja Eerikneem tõesti sõna otseses mõttes
heinamaa taga. Johan Holmbergi poolt 1689. aastal koostatud Aegna kaardil3 (joonis
16) on näidatud saare idaosas Külalahe läänerannas kümne majapidamisega küla ja
sellest

põhja

pool

suur

ühisheinamaa.

Kuna

Aegna

elanike

põhiliseks

sissetulekuallikaks oli arvatavasti kalastamine, siis võiks oletada, et ehk kuivatati ja
1

Vt lähemalt: Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S. 2009. Litorina Sea sediments of ancient Vääna
lagoon, northwestern Estonia. – Estonian Journal of Earth Sciences, 58(1). Lk. 85–93; Saarse, L.,
Vassiljev, J., Miidel, A. 2003. Simulation of the Baltic Sea Shorelines in Estonia and Neighbouring
Areas. – Journal of Coastal Research 19. Lk. 261–268; Saarse, L., Vassiljev, J. 2008. Kopli ja
Paljassaare poolsaar olid veel hiljaaegu saared. – Eesti Loodus, Nr. 10. Samas ei toimu see nn.
postglatsiaalne neotektooniline kerge täiesti ühtlase kiirusega ja varem on selle suuruseks Tallinnas
hinnatud ka 2,5-3 mm aastas (Künnapuu, S., Raukas, A. Pinnamood ja pinnakate. – Tallinna ajalugu
1860-ndate aastateni. Koost. R. Pullat. Tallinn, 1976. Lk. 34; Künnapuu, S. 1970. Meri vanalinna
müüride all. – Horisont, Nr. 3, Lk. 56-58), millest teiste hulgas on lähtunud arhitektuurijaloolane Rein
Zobel oma Tallinna varasema rannajoone arvutustes (Zobel, R. 1980. Tallinna keskaegsed
kindlustused. Tallinn. Lk. 14; Zobel, R. 2001. Tallinn (Reval) keskajal. Linnaehitus 13.-14. sajandil.
Tallinn. Lk. 19, viide 1).
2
Tallinna Linnaarhiiv (TLA). F.R-142. N.1. S.333.
3
Eesti Ajalooarhiiv (EAA). F.1. N.2. S.C-II-34.
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parandati seal ka võrke. Mereäärsetel aladel on selleks otstarbeks ehitatud ka erilisi
„võrkaedu“. Aegna kivilabürint oleks kaardi järgi otsustades paiknenud umbes
heinamaa põhjaservas või vahetult selle kõrval. Kõige lähemal on meri labürindile
kirdes, Eerikneeme ja Tagaheinamaa nuki vahel, u. 73 m. Praegu katab Eerikneeme
lõunapoolset osa ja Tagaheinamaa nukki männimets, mis varjab suures osas ka vaate
merele. Labürindil endal kasvasid 2009. aastal seitse mändi ja üks pihlakas (fotod
13-18), kõrvaloleval elektrijaama varel leidus ka kuuski (fotod 11 ja 12). Tänaseks
on kõik seitse labürindil kasvanud puud Anija metskonna loal (märgistatud juba
11.05.2009) ja Hugo Udusaare eestvedamisel langetatud ning kännud juuritud.
Loomulikult viidi juurimine läbi ülimalt hoolikalt ja püüdes võimalikult vältida
labürindi säilinud konstruktsioonielementide kahjustamist. Kivikonstruktsiooni
järjekindlalt lammutanud puude eemaldamine on praeguseks avardanud ka labürindi
visuaalset vaadeldavust ning hoiab seda edasisest hävimisest. Udusaare hinnangul
olid männid aastarõngaste järgi kuni 60-aastased ja pihlakas umbes 40-aastane.
Labürindi asend alusplaanil seoti ainsast plaanil selle läheduses konkreetsemalt
kujutatud objektist, nimelt endise Keskkomandopunkti kõrval paikneva punastest
tellistest hoone varest, täpsemalt selle läänepoolsest nurgast, mis paikneb labürindi
keskmest u. 33 m põhjaloode suunas (joonised 1 ja 2, fotod 7 ja 10). Ilmakaarte
suhtes paiknes see hoonevare umbes kirde-edela suunaliselt, nagu alusplaanil
näidatud, seevastu hoone mõõtmed olid plaanil näidatud tegelikkusest oluliselt
väiksematena (vastavalt plaanil 5.04(NO-SW)x3.90m ja tegelikult 9.90(NOSW)x4.57m). TLPA-st saadud selgituse kohaselt kujutavad planšetid endast
olemuselt dešifreeritud õhufotosid. Kuna hoonevare kirdepoolsel osal kasvavad
suured puud võisid pildistamisel varjata osa varest, siis tunduski õige kasutada asendi
sidumiseks üht hoonevare edelapoolsetest nurkadest. Kuna tellistest hoonevare on
lähiajal täielikult hävinemas, siis kanti asendiplaanile ka Keskkomandopunkti
lõunaküljel paiknev sissepääs (vt. joonis 2, foto 9), mille kauguseks labürindi
keskmest on u. 42 m. Sissepääsu ees (ehitise suhtes) paremal pool oleva maakividest
tugimüüri välisnurga pealispinnast mõõdeti ühtlasi ka suhtelised kõrgused. Peale
selle kanti plaanile arheoloogiliste uuringute käigus lahti kaevatud elektrijaama
vundamendi fragmendid (vt. joonis 2, fotod 8, 11 ja 12): ilmakaarte suhtes, nagu
punastest tellistest hoonegi, samuti enam-vähem kirde-edela suunaliselt paiknenud
6

hoone loodepoolse seina vundament kogu pikkuses koos lääne- ja põhjapoolse
nurgaga. Elektrijaama läänenurk asub labürindi keskmest u. 13 m kaugusel.
Labürindile lähimat, lõunapoolset hoonenurka välja ei kaevatud. Selle nurga asukoht
on näidatud labürindi esmaavastaja Peeter Mey poolt 1931. aastal tehtud plaanil
(joonis 18), mille järgi see paiknes labürindi keskmest u. 6,5 m kaugusel loode
suunas. Mey plaanil ja fotol (foto 2) on näha ka elektrijaama ümbritsenud u. 2,5-2,75
m laiune ja u. 50 cm sügavune kraav, mis 2009. aastal oli veel lohuna alles, kuid
täideti maapinnaga ühetasaseks labürindi puhastustööde käigus saadud mätaste ja
mullaga. Kraav ulatus labürindi loodeosas välimiste kiviringide alale.
Labürindi puhastamist ja mõõdistamist kirjeldatakse täpsemalt käesoleva aruande V.
peatükis.
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III. AJALOOLINE TAUST
III.1. Labürintkujund, kivilabürindid ja nende levinumad tüübid
Labürint on keeruline sümbol, mida kohtab peaaegu kõigis maailma kultuurides, eri
ajastutel ja paikades: Vana-Kreekas, Vana-Egiptuses, Vana-Hiinas, Indias, Siberis,
Sumatral ja Skandinaavias. Labürinte võib väga mitmel kujul leida Peruu Nasca
kõrbetasandikelt, Saharast Tassiilist (umbes 10 000 a. eKr) ja Pakistani mošeedest.
Spiraalmotiivi vanimaks näiteks on mammutikihvale süvendatud kujund Siberist
Irkutskist (umbes 24 000 a. eKr).4 Labürintkujund oma veidi varieeruvates vormides
on levinud üle kogu Euroopa, kuid algallikaks peetakse Vahemeremaid, sest just
Itaalia ja Hispaania aladelt on leitud kõige rohkem pronksi- ja raua-aegseid
labürintkujutisega

petroglüüfe

(kaljujooniseid)

ning

selles

piirkonnas

oli

labürintkujutis laialt levinud ka antiikajal.5 Järgnev põgus ülevaade labürintkujundi
ajaloost Euroopas ja Põhja-Euroopas levinud kivilabürintidest tugineb peamiselt
interneti vahendusel kättesaadavatele artiklitele, kuna selleteemalist kirjandust Eesti
raamatukogudest meil kahjuks leida ei õnnestunud.
Kõige tuntumaks ja levinumaks labürindiga assotsieeruvaks teadmiseks on praegugi
ilmselt Vana-Kreeka müüt, mille keskmes on labürindis pesitsenud inimese keha ja
härja peaga koletis Minotaurus, kes leidis oma otsa Ateena kangelase Theseuse käe
läbi. Muistendi järgi pääses Theseus labürindist välja vaid tänu temasse armunud
kuningatütar Adriane lõngale. Teine levinud legend räägib Kreetal labürindi valmis
ehitanud Daidalosest, kes põgenes sealt koos poja Ikarosega. Mainitud muistendid
olid kohalike elanike jaoks tõenäoliselt üsna sügava tähendusega, sest labürinti
(joonis 8, üleval vasakul, näidatud kujul) kohtab ka 3.-4. sajandist eKr pärinevatel
Kreeta müntidel.6 Müüdi tekkepinnaks võib kaudselt olla ka Kreeta Knossose palee
keerukas ehitus, kuna konkreetsest müütilisest labürindist pole leitud mingeid
arheoloogilisi tõendeid. Samas ei kattu Knossose palee skeem kuidagi Kreeta
müntidel kujutatud labürindiga. Teadlased ei pea ka sõna „labürint“ otseselt kreeka
4

Matsin, P. 2002. Labürint ja kirik. – Sulane (Tallinna Kaarli koguduse ajakiri). Nr. 1/27.
Myrberg, N. 2006. The imperative way. – Old Norse religion in long-term perspectives: origins,
changes, and interactions. Toim. A. Andren, K. Jennbert, C. Raudvere. Lund, Riia. Lk. 45.
6
Samas.
5
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algupärandiks ning termin on arvatavasti vanem kui seda kujutavad mündid ja
müüdid (varasem kui 2000 eKr). Mõiste „labürint“ algne tähendus on küll teadmata,
kuid arvatakse, et see seostub sõnaga „kivi“. Omanäolist labürintornamenti (joonis 8,
üleval paremal) kohtame ka Vana-Rooma villade mosaiikpõrandatel.7
Esimene kindel näide labürintkujundi ja kiriku sidemetest on pärit Alžeeriast
Orleansville'i basiilikast (aastast 324). See oli 2,5 meetrine nn rooma labürintpõrandamosaiik, kuhu keskele oli kujundatud sõnaühend "SANCTA ECCLESIA".8
9. sajandil ilmub labürintkujund ka Kesk- ja Põhja-Euroopa käsikirjadesse, mis on
sageli antiikautorite filosoofia- ja matemaatikaalaste tööde ümberkirjutused. Tihti on
labürindid seotud kalendrite ja astroloogiaga.9 Lääne-Euroopas asuvatesse gooti
katedraalidesse ilmub labürint 12. sajandil, valdavalt selle üsna keerulisel,
kontsentrilise ülesehitusega labürindi kujul (joonis 8, alumised labürindid). Kiriku
põrandale tehtud labürindi palvestades, sageli isegi põlvili olles, läbikäimist patuse
poolt võrreldi palverännakuga Pühale Maale, Jeruusalemma, ja tagasi. PõhjaPrantsusmaal asuva Chartres'i katedraali labürindi läbimõõt oli ainult 12 meetrit,
teekonna pikkus aga 200 meetrit.10 Tuntumad on veel Amiens'i ja Reimsi
katedraalide labürindid. Need on esimesed labürintkujundid, mille kohta on kindlaid
tõendeid, et seal on kõnnitud või isegi tantsitud.11 Kiriku ja labürintkujundi seosed
ulatuvad gooti arhitektuuri kõrgajast otsapidi tänapäeva. Veel 19. sajandil on
Inglismaal Itchen Stoke kirikus ehitatud altari alla labürint ning 20. sajandi lõpul on
rajatud Euroopas päris mitmeid kirikulabürinte nii Belgias (Rochefort) kui ka
Saksamaal (Freiburgis).12 Põhja-Euroopa kirikutes labürinte põrandatel ei esine,
vaid teatud piirkondades Taanis, Norras, Rootsis ja Soomes on labürinte kas maalitud
või graffitina kraabitud kirikuseintele (joonis 8, üleval vasakul). Kuna esineb
eranditult vaid klassikaline nn. Kreeta tüüpi labürint, siis võiks arvata, et
labürintkujund oli Põhja-Euroopas tuttav juba enne kristluse laialdasemat levikut
ning jõudis ka kirikutesse varem kohalikus traditsioonis tuntud kujul. Eestile kõige
lähemad kirikulabürindid asuvad Gotlandi ja Lõuna-Soome kirikutes. Nende kahe
7

Matthews, W. H. 1922. Mazes and Labyrinths. London. Lk. 175; Myrberg, N. 2006. The imperative
way. Lk. 45.
8
Matthews, W. H. 1922. Mazes and Labyrinths. Lk. 54; Matsin, P. 2002. Labürint ja kirik.
9
Myrberg, N. 2006. The imperative way. Lk. 45.
10
Põllu, K. Labürint. Postimees, 01.03.1996.
11
Myrberg, N. 2006. The imperative way. Lk. 46.
12
Matsin, P. 2002. Labürint ja kirik.
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grupi vahel on täheldatud huvitavat erinevust, et kui Gotlandi kirikute labürindid
esinevad pigem varjatumates kohtades ja enamasti graffitina, siis Lõuna-Soome
kirikute labürindid on eranditult maalitud ja seejuures nähtavatesse kohtadesse (nt.
võlvidele) kui ametlikult tunnustatud pildiprogrammi osa.13 Arvatavasti seostas kirik
siin labürindi oma ideoloogiaga.
Tõenäoliselt umbes samaaegselt gooti katedraalide põrandalabürintidega ilmusid
Lääne-Euroopas esimest korda ka hoonetest väljapoole pinnasest kokku kuhjatud
nn. mätaslabürindid, millest küll tänaseks on säilinud vaid mõned üksikuid
(Inglismaal ja Saksamaal, aga oletatakse, et selliselt olid tehtud ka labürindid Taanis
ja Poolas). Seevastu Põhja-Euroopas ehitatud kivilabürinte on alles suurel hulgal.
Tänaseks on inglise labürindiuurija Jeff Sawardi andmetel kokku registreeritud juba
üle 500 kivilabürindi.14 Kivilabürintide leviala on üsna laialdane, neid leidub PõhjaSkandinaavias (Rootsis ja Norras), Soomes, Eestis ja Venemaal (Koola poolsaarel),
andmeid on koguni Islandilt. Kõige rohkem on kivilabürinte teada Läänemere
rannikult ja saartelt, eriti praeguse Rootsi alal, mistõttu seda piirkonda peetaksegi
üldiselt nende leviku lähtealaks.15 Ka Soomes lõuna- ning Eesti lääne- ja
põhjarannikul on täheldatav korrelatsioon labürintide leviku ja rootsi päritolu
elanikkonna paiknemises (vt. joonis 11).
Kivilabürintide absoluutne dateerimine on pikka aega olnud problemaatiline, eriti
rannikualal asuvate labürintide puhul, mis paiknevad asustuse äärealadel. Labürintide
vanuse väljaarvutamiseks on kasutatud maatõusu, kuid see on väga umbkaudne
13

Kraft, J.; Saward, J. 1991. Labyrinths in Nordic Churches. – Caerdroia, Nr. 24, Lk. 29-37. (2005.
aastal parandatud ja täiendatud variant: http://www.labyrinthos.net/nordchurch1.html).
14
Jeff Saward on alates 1980. aastast ilmuva ja seni ainsa labürintide uurimist ja nende ajalugu
kajastava teadusajakirja Caerdroia - the Journal of Mazes & Labyrinths (Thundersley, England)
toimetaja (ilmub kord aastas, tänaseks ilmunud 38 numbrit). Tunnustatud autoriteedina tegeleb
Saward labürintide uurimisega aastast 1976 ning on mitme selleteemalise raamatu autor. Tema
juhtimisel tegutseb internetilehekülg „LABYRINTHOS - Labyrinths & Mazes Resource Centre,
Photo Library & Archive“ (http://www.labyrinthos.net/), kus avaldatud artikleid ja materjale on
aruande koostamisel kasutatud.
15
Andmed mätas- ja kivilabürintide levikust on hästi ühel kaardil esitatud: Ilves, K. 2003.
Merenduslikkus maastikus ja kultuuris. Merenduslik kultuurmaastik läbi kommunikatsioonimuististe.
Magistritöö. Juhendaja: V. Lang. Tartu/Prästö. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus. Lisa 5. PõhjaEuroopa labürintide levikukaart (Aluseks võttes: Kraft, J. Labyrinter i magins tjänst. – Bottnisk
Kontakt I. Föredag vid maritimhistorisk konferens i Örnsköldsvik. 12.-14. februari 1982.
Örnsköldsvik. Lk. 90). Rootsist on avastatud ligi 300 kivilabürinti, Norrast on teateid umbes 20 kohta,
Soomes on dokumenteeritud 141, Eestist on andmeid 9 kohta (vt. täpsemalt käesoleva aruande
järgmisest alapeatükist), Venemaa loodealadelt on teada pisut alla 60 ja Islandilt on andmeid 4 kohta,
mis pole säilinud.
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meetod, mis annab vaid võimaliku vanima aastaarvu, millal labürint ehitati.
Kivilabürindid laoti küll valdavalt rannale, kuid ei saa olla kindel, et need rajati
vahetult veepiiri lähedusse ja ilmselt seda ka ei tehtud. Seetõttu väärivad tähelepanu
viimastel kümnenditel tehtud katsetused kivilabürinte lihhenomeetrilise ehk
sambliku-dateerimisega, mis põhineb labürindi ehitamiseks kasutatud kividel
kasvavate samblike diameetri mõõtmisel ning võimaldab dateerida kivide liigutamist
ühest kohast teise. Lihhenomeetrias, kus mõõdetakse ümara kujuga samblike
diameeter, on enim kasutatud kollakas-roheline harilik kaartsamblik (Rhizocarpon
geographicum). Need samblikud, mida leidub peaaegu igal pool, võivad elada
tuhandete aastate vanuseks. Nagu teisigi samblikuliike, iseloomustab neid asjaolu, et
nad on väga tundlikud ega talu liigutamist, pärast seda sambliku kasv pidurdub ja ta
sureb. Dateerimiseks kasutatakse ainult kivikonstruktsioonil leiduvat suurimat ja
eeldatavalt ka vanimat samblikku. Vältimaks probleemi, et ellu jääda võivad ka
mõned enne kivi konstruktsiooni panemist sellel kasvanud samblikud, mõõdetakse
selliseid samblikke, mis kasvavad kivi küljel, mis enne liigutamist on olnud alumine,
aga ehitamisel sattunud pealmiseks (eristamine on võimalik murenemise põhjal).
Kuna samblikud on ühed esimesed taimedest, mis hakkavad kasvama vee alt
vabanenud maapinnal ja kuna maakerke kiirus Skandinaavia poolsaarel on üsna hästi
teada, siis on võimalik meeter meetri kaupa üle veepinna suurimate samblike
diameetreid mõõtes välja arvutada samblike kasvukõverad ja seostada need
aastaarvudega. Võimalik on kasutada ka samblikke nende kivide peal, mille vanus on
teada, nt. mälestuskivid surnuaias. 1990. aastate teisel poolel on Rootsis Noel
Broadbenti ja Rabbe Sjöbergi poolt välja arvutatud hulk olemuselt sarnaseid
samblike kasvukõveraid, eelkõige piirkonna kohta Haparanda skääridest põhjas kuni
Hornslandini lõunas. Kasvukõverate standardeksimisvõimalus on +-50 aastat. Üle 40
labürindi lihhenomeetrilise dateerimise tulemused näitavad, et vähesed vanimad
Norrlandi

rannikulabürintidest

on

laotud

vahemikus

1250-1500,

enamik

ajavahemikus 1500/1550-1650, ning mõningad pärast aastat 1650. Viimaste hulgas
on ka alles 19. või 20. sajandil ümber- või uuestiehitatud labürinte. Osa labürintide
dateerimine polnud võimalik, kuna samblikud olid hävinud õhureostuse, muu
taimestiku pealetungi, labürindi hiljutise rekonstrueerimise vms. tõttu. Kui uurijate
varasem hüpotees eeldas, et spiraalikujulised labürindid on klassikalistest
labürintidest hilisemad, nende degenereerunud vorm, siis selgus, et tegu on ikkagi
11

samaaegsete rajatistega (sama kehtis ka muude kivikonstruktsioonide, nagu
kompassirooside, kohta). Seejuures annab lihhenomeetria kivikonstruktsiooni
vähima võimaliku vanuse. Võrreldes tulemusi maakerke põhjal saadud võimalike
suurimate vanustega, selgus, et ühelt poolt paari sajandi jooksul ehitatud labürindid
paiknesid koguni 15 m kõrguste vahemikus ja teiselt poolt labürindid samas 5 m
kõrguste vahemikus olid ehitatud ajavahemikus 13. saj. lõpust kuni 19. sajandi
alguseni.16 John Kraft on püstitanud rannikulabürintidega võrreldes mitmeti
erandliku grupi moodustavate Rootsi sisemaa labürintide kohta hüpoteesi, et need
võivad olla samaaegsed lähendalasuvate pronksi- või rauaaegsete kalmetega.17
Samas näiteks üks Broadbenti ja Sjöbergi poolt lihhenomeetriliselt dateeritud
labürint pronksiaegse kalmekuhila läheduses (Jävre, Norrbotteni maakonnas) oli
ehitatud alles 13. saj. lõpus, arvatavasti kasutades kalmest võetud kive. Pealegi pole
kivilabürinte mainitud üheski vanas Skandinaavia saagas ega muus kirjalikus
allikas.18
Arheoloog Kristin Ilves on oma Tartu Ülikoolis 2003. aastal kaitstud magistritöös
käsitlenud kivilabürinte kui ühte merenduslikule kultuurmaastikule iseloomulikku
nn. kommunikatsioonimuististe tüüpi.19 Ta annab muuhulgas ülevaate mõningatest
teooriatest kivilabürintide rajamise ja nende otstarbe kohta. Kivilabürintidele on
tema sõnul kindlasti omane üldine merenduslik ja maagiline funktsioon, mida toetab
ka suuline pärimus. Rannikulabürindid asuvad väga lähedal kaluriküladele või nende
jäänustele, paljud on laotud pisikestele saarekestele, mistõttu neid seostatakse
uurijate20 poolt enim eelkõige rannarahva sesoonse kalastamisega ning loetakse
maagilisteks sümboliteks kalaõnne või soodsate ilmastikuolude (tuule suuna
muutmine või selle vaibumine, tormide ja halva ilma ennetamine jne.) võlumiseks.

16

Ülevaade kivilabürintide dateerimisest tugineb järgmistele töödele: Sjöberg, R. 1996.
Lichenometric Dating of Boulder Labyrinths on the Upper Norrland Coast of Sweden. – Caerdroia,
Nr. 27, Lk. 10-17 (http://www.labyrinthos.net/lichoenometry.html); Ilves, K. 2003. Merenduslikkus
maastikus ja kultuuris. Merenduslik kultuurmaastik läbi kommunikatsioonimuististe. Magistritöö.
Juhendaja: V. Lang. Tartu/Prästö. Käsikiri Tartu Ülikooli Raamatukogus. Lk. 90-92.
17
Kraft, J. 1987. Labyrinths in Pagan Sweden. – Caerdroia, Nr. 21, Lk. 12-24
(http://labyrinthos.net/pagansweden.html).
18
Myrberg, N. 2006. The imperative way. Lk. 48.
19
Ilves, K. 2003. Merenduslikkus maastikus ja kultuuris. Merenduslik kultuurmaastik läbi
kommunikatsioonimuististe. Magistritöö. Juhendaja: V. Lang. Tartu/Prästö. Käsikiri Tartu Ülikooli
Raamatukogus. Lk. 86-97.
20
Nt: Kraft, J. Labyrinter i magins tjänst. – Bottnisk Kontakt I. Föredag vid maritimhistorisk
konferens i Örnsköldsvik. 12.-14. februari 1982. Örnsköldsvik. Lk. 91-101.
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Üsna uus ja omapärane hüpotees pärineb Christer Westerdahlilt (1991), kes on
rannikulabürindid Põhja-Rootsis seostanud lootsimise ja lootsidega. Tema arvates
seostuvad labürindid pigem vanimate laevateede ja ankrupaikade kui tähtsamate
kalastuspaikadega, kuigi samas üks ei välista teist. Ta pakub, et labürindid olid
sümbolid, mis seostusid lootsimisega, olles ühe kindla rühma identifitseerimise
vahendiks: labürint oli väljastpoolt tulijale märgiks lootside olemasolust.21 Rabbe
Sjöberg on labürintide ehitamist, mis asuvad perifeersetel saartel ja skääridel,
pidanud kogukonna vastuseks väljastpoolt avaldatavale survele, Rootsis täpsemalt
protestantismi pealesurumisele ja uute pühakodade ehitamisele ka kaugematesse
regioonidesse, kuigi teisalt on kivilabürinte ka kirikute läheduses.22 Rahvapärimusest
on teada, et kivilabürinte kasutati liikumiseks: seal kõnniti, tantsiti või joosti. Rootsi
kivilabürinte puudutavas rahvapärimuses mainitakse, et kiviringides tantsisid noored
inimesed ning see toimus peamiselt kevadeti või varasuvel. Mainitakse ka mängu,
kus noormees pidi jõudma neiuni, kes seisis labürindi keskel.23

Kivilabürintide levinumad tüübid (joonis 10):

1) Klassikaline labürint - tuntud ka kui Kreeta või seitsme käiguraja/ringiga
tüüp (joonis 10, I rühm). Klassikalise labürindi kujund koosneb ühest sissepääsust
(ingl. k. mouth) ja ühest käigurajast (path/circuit), mis lookleb edasi-tagasi ning
moodustab kokkuvõttes labürindi südamiku (goal) ümber seitse kiviseintega (walls)
ümbritsetud ringi. Klassikalist tüüpi labürinte esineb Euroopas ja mujal maailmas nii
ovaalsetes kui ka kandilisemates vormides, kuid kõikjal on labürindi ehitamisel
kasutatud sama meetodit. Labürindi rajamist alustatakse konstruktsiooni keskosas
paiknevast baasfiguurist või põhikujundist (vt. joonis 9), mis koosneb ristist, 4
punktist ja 4 nurgast. Seejärel ühendatakse järjest risti haarade ja nurkade otsad ning
punktid. Seda tüüpi tuntakse Kreeta labürindi või seitsme ringiga labürindi (ingl. k.
seven-circuit labyrinth) nime all, kuid viimasel ajal on pigem juurdunud nimekuju
klassikaline labürint. Seda just põhjusel, et Kreeta labürint viitaks nagu tema
sealsele päritolule, kuid kujund iseenesest on kindlasti varasem kui 3.-4. saj. eKr
21

Westerdahl, C. 1991. Lotsning och labyrint. – Ångermanland Medelpad 1990-91. Ångermanlands
och Medelpads Hembygdsförbund. Sundsvall. Lk. 77-95.
22
Sjöberg, R. 1996. Labyrinter – dold magi i protest mot storsamhället? – Tidsspår 1995-96.
Hembygdsbok för Ångermanland och Medelapad. Härnösand. Lk. 101-102.
23
Myrberg, N. 2006. The imperative way. Lk. 46-47.

13

pärinevatelt Kreeta müntidelt teada. Seda kinnitab asjaolu, et klassikalist tüüpi
labürinte on kujutatud juba ligi 4000 aasta vanustel Lõuna-Euroopa kaljujoonistel.
Ka seitsme ringiga labürindi nimetus on eksitav, sest teistelgi labürinditüüpidel võib
esineda seitse käiguringi ning klassikalisel labürindil võib neid olla rohkem või ka
vähem kui seitse, kuigi seitsme ringiga variant on arvatavasti kõige levinum. PõhjaEuroopast ning eriti Skandinaaviast on teada arvukalt 11 ja vähemal määral 15
käiguringiga klassikalist tüüpi labürinte. Üldise reegli kohaselt ei loeta mitte
labürindi käiguradade vaheliste kiviseinte/kaarte arvu, vaid läbitavaid täisringe
ümber labürindi südamiku ja seda tavaliselt väljapoolt sissepoole. Sellest tulenevalt
võib tekkida väikene segadus, sest seitsme ringiga labürindil loendatakse kaheksa
kivikaart, 11 ringiga konstruktsioonil 12 kivikaart jne. Samuti võib varieeruda
labürindi sissekäigu asukoht, mis paikneb kivikonstruktsiooni keskteljest kas vasakul
või paremal pool. Sellest lähtuvalt toimub labürinti sisenedes esimene pööre kas
vasakule või paremale (ingl. k. left or right handed labyrinths, vrd. nt. joonis 10, I
rühma näidetena esitatud Visby ja Utö labürinte, mis mõlemad on 11
käiguringiga).24

2) Kahe spiraaliga labürint ehk Läänemere (Balti mere) tüüp (joonis 10, III
rühm). Kahe spiraalina laotud kivilabürintide levik, erinevalt klassikalistest, piirdub
peamiselt vaid Läänemere rannikualadega. Selle tüübi puhul asendab ristikujulist
südamikku labürindi keskelt alguse saav kaksikspiraal, mis lookleb ümber keskosa
ning moodustab lõppkokkuvõttes eraldi sisse- ja väljapääsuga käiguringid. Üks tee
viib otse labürindi keskele, mida kasutatakse tavaliselt väljapääsuna, samal ajal kui
teine käigurada lookleb pikalt ümber keskosa nagu klassikalistel ühe spiraaliga
konstruktsioonidel. Sellist tüüpi labürindid, nagu folklooris on kajastatud, sobivad
rongkäikude või mängude läbiviimiseks, kus on korraga liikumas suurem hulk
inimesi. Kahe käiguraja puhul nad üksteise liikumist ei sega, kuna labürindi
keskosast väljumiseks ei pea sama teekonda kordama.25 Eestis esindavad seda tüüpi
puhtal kujul mõlemad Aksi saarelt leitud kivilabürindid (joonis 14). Lisaks on
olemas ka selliseid klassikalisi labürinte, mis on keskelt avatud ristiga (ingl. k. split

24

Labyrinthos. Labyrinth Typology. The Classical Labyrinth.
(http://www.labyrinthos.net/typolab02.html).
25
Labyrinthos. Labyrinth Typology. Classical Variants. Baltic Type
(http://www.labyrinthos.net/typolab03.html).
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central cross), st jõutakse samuti tagasi sinna, kust alustati. Sellise labürindi näiteks
on John Krafti poolt 1978. aastal uuritud labürint Stockholmi saarestikus asuval
Landsorti saarekesel, Nynäshamnist lõunas.26 Urmas Selirand ja John Kraft on
arvanud, et sellist labürinditüüpi võib Eestis esindada ka Hiiumaal Kootsaarel 1986.
aastal väljakaevatud labürint (joonis 13), aga samas võib seal tegu olla ka tavalise
klassikalise labürindiga.27 Selleks, et sellist lahtise keskristiga labürinti tuvastada, on
vajalik, et labürindi keskosa oleks väga hästi säilinud ja ikkagi jääb kahtlus, kas
lihtsalt klassikalisest labürindist ei või olla mõned kivid puudu.
Kristin Ilves on rootsi uurija Bo Stjernströmi eeskujul klassikalise labürindi tüüpide
nimetused tuletanud vastavalt nurkade arvule (1, 2, 3) põhikujundi ühes veerandis
(siit: klassikaline üksik- või liht-, kaksik-, kolmiknurk labürint). Ühest küljest aitaks
see muidugi vältida segadust kas kaarte või läbitavate ringide lugemise ümber, teisest
küljest poleks see eriti arusaadav inimestele, kes pole teadlikud, kuidas sellist tüüpi
labürinte konstrueeritakse. Seetõttu jäädakse järgnevalt rohkem levinud viisi juurde
eristada klassikalisi labürinte käiguringide arvu järgi. Kõiki labürinte, mille keskel
asuv rist on lahti, nimetatakse Ilvese töös nende iseloomuliku kuju tõttu nö.
neerutüüpi labürintideks. Täpsemalt olevat neid tema andmetel laotud alal, mis
ulatub kitsa vööna Stockholmi skääridest üle Ahvenamaa Soome lahte (k.a. Eesti
põhjaranniku labürindid), samuti Valge mere ääres ning kirjelduste kohaselt olevat
ka mõned Saksamaa ja Poola mätaslabürindid olnud seda tüüpi.28
Vene arheoloog Anatoli Kuratov oma 1970. aastal avaldatud Põhja-Euroopa
kivilabürintide klassifikatsioonis29 (joonis 10, lihtsustatud variant) liigitab
klassikalist

tüüpi

labürindid

ehitusprintsiibi

järgi

ühe

spiraalina

laotud

kivilabürintide alla, mis kuuluvad omakorda selle kategooria esimesse alarühma.
Iseloomulikeks tunnusteks peab Kuratov ühe spiraaliga kivilabürintide puhul
reeglina ringjoone kujulist väliskontuuri ja sissekäiku ning keskosa eraldavat
26

(Reißmann, E.). Trojeborgar. The Troy Towns: http://mymaze.de/home_e.htm.
Kraft, J., Selirand, U. 1990. Labyrinths in Estonia. Caerdroia, Nr. 23, Lk. 32-37
(http://labyrinthos.net/estonia.html).
28
Ilves, K. 2003. Merenduslikkus maastikus ja kultuuris. Lk. 88-89; Stjernström, B. 1982.
Dokumentation och klassificering av labyrinter. – Bottnisk Kontakt I. Föredag vid maritimhistorisk
konferens i Örnsköldsvik. 12.-14. februari 1982. Örnsköldsvik. Lk. 102-109.
29
Куратов, A. 1970. O kaменных лабиринтах Северной Европы. Советская Археология No 1.,
Москва, Lk. 34-48. Joonis 4, lk. 41.
27
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ristikujulist moodustist. Samas võib ristikujulise takistuse asemel kohata mõnikord
hoopis ristküliku kujulist konstruktsiooni. Ühe spiraaliga labürintide teise rühma
kuuluvad ilma keskse ristikujulise südamikuta konstruktsioonid nagu näiteks Soome
lahes Wieri saarel. Kahe spiraaliga kivilabürindid liigitab Kuratov kolmandasse
rühma, nentides, et need on üldiselt ovaalse ja väljavenitatud kujuga ning labürindi
sissepääs

asub

rohkem

väljavenitatud

küljel.

Välimised

ringid

on

hobuserauakujuliselt keerdus ning labürindi keskelt saavad alguse teineteise suhtes
vastastikku paiknevad spiraaliotsad.30

III.2. Eesti kivilabürindid
Eestis on praegu arheoloogiamälestistena muinsuskaitse all neli kivilabürinti,
millest kolm asuvad Hiiumaal Kõrgessaare vallas ja üks Aksi saarel.31 Samas leidub
kaudseid andmeid kokku üheksa ajaloolise kivilabürindi kohta (vt. joonis 11), mis
kõik on teada kunagi rannarootslastega asustatud saartelt. Ka Soomes paikneb
enamik kivilabürinte rannikul, rootslastest talupoegade ja kalameeste asualal. Seega
võiks arvata, et kivilabürintide ehitamise tõid läänest kaasa rootsi asukad, kes
saabusid siia ilmselt juba varakeskajal.
Järgnevalt antakse ülevaade praeguse Eesti aladelt teada olevatest labürintidest nende
esmamainimise kronoloogilises järjekorras. Nimekirja aluseks on võetud Urmas
Seliranna ja John Krafti artiklites varem avaldatud loetelud,32 püüdes korrigeerida
mõningaid neis sisalduvaid ebatäpsusi.
1-2) Labürinti Tahkuna poolsaare põhjatipus Hiiumaal mainis esimesena Karl von
Löwis of Menar oma ettekandes 1912. aastal (avaldatud 1913), kelle järgi „peaks
seal üks kivilabürint asuma, kuid lähemad teated sellest puuduvad“.33 See on esimene

30

Samas. Lk. 43 ja 45.
Kultuurimälestise Riiklikusse Registrisse on arheoloogiamälestistena kantud kivilabürindid
Hiiumaal Kõrgessaare vallas Reigi külas (reg. nr. 8912 ja 8911) ja Kanapeeksi külas (reg. nr. 8906)
ning Viimsi vallas Aksi saarel Idaotsa külas (reg. nr. 18990). Allikas: http://register.muinas.ee/ .
32
Selirand, U., Kraft, J., 1992. "Meremeeste mängud" ja teised Eesti kivilabürindid. Eesti Loodus, nr.
4. Lk. 240; Kraft, J., Selirand, U., 1990. Labyrinths in Estonia. Caerdroia, Nr. 23, Lk. 32-37
(http://labyrinthos.net/estonia.html).
33
Löwis of Menar, K. 1913. Trojaburgen. – Jahrbuch der Vereinigung für Heimatkunde in Livland
1911-12. Riga. Lk. 91.
31
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märge praegusel Eesti alal asuvast kivilabürindist. Seliranna väitel kinnitasid
labürindi otsingud 1990. aasta suvel, et kivikonstruktsioon pole säilinud. 1925.
aastal nimetas Tartu Ülikooli soomlasest arheoloogiaprofessor Aarne Michaël
Tallgren kahte labürinti, millest esimene asuvat Tahkunas ja teine „väikesel saarel“
Viirlaiul.34 Viirlaiu nimetuse taga seisab küsimärk. Kas ta mõtles Viirlaiu all
Viirelaidu Muhu ja Saaremaa vetes? Kindlasti tuleb silmas pidada ka väikest
asustamata Viri saart (Wier, Virgin) Soome lahes, Suursaarest umbes 10 kilomeetrit
edelas, millel asuvat kivilabürinti oli 1844. aastal kirjeldanud loodusteadlane Karl
Ernst von Baer (joonis 12).35 Viimase arvamuse kahjuks räägib asjaolu, et Viri saar
kuulus Soomele, mida soomlasest Tallgren pidanuks hästi teadma (praegu on saar
Venemaa oma). Samas asus ta labürindirikka ja osaliselt rootsi populatsiooniga
Lõuna-Soome ranniku lähedal, mida ei saa öelda Viirelaiu kohta.
3) Esimesest konkreetsest Eestist leitud kivilabürindist teatas oma 6. novembriga
1930. aastal dateeritud kirjas Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti juhatajale Harri
Moorale toona Aegna rannapatarei number 1 ülemana teeninud koduloohuviline
suurtükiväelane kaptenmajor Peeter Mey. Avalikkus sai Aegna saarel Eerikneemel
asuvast osaliselt säilinud kivilabürindist ehk Jeruusalemma linnast (vt. täpsemalt
järgmisest peatükist) teada Mey poolt 21. augustil 1931. aastal "Päevalehes"
avaldatud artikli vahendusel. Mey nimetab rahvapärimusele tuginedes veel labürinte
Hiiumaal Tahkuna poolsaarel, Aksi saarel ja Pranglil. Mey ise oli pärit Hiiumaalt,
kuid Tahkuna labürindist võis ta olla lugenud ka raamatust „Eesti kinnismuistised“
(Tartu, 1925), millega ta oli tuttav. Aegna saarel asuva kivilabürindi taasavastasid
kohalikud elanikud Hugo Udusaar ja Ilmar Võtti oma otsinguretkel 10. jaanuaril
2009.

aastal.

Lähem

ülevaade

Aegna

kivilabürindi

avastamisest

ja

34

Tallgren, A., M., 1925. Zur Archäologie Eestis, II osa, Dorpat, Lk. 171; Tahkuna labürinti, mille
olemasolu polevat kindel, nimetatakse ka samal aastal Tartu Ülikooli Arkeoloogia Kabineti
Toimetuste sarjas (nr. 3) avaldatud raamatus „Eesti kinnismuistised“, viimases peatükis
„Mitmesuguseist ebamääraseist muistiseist“ (kirjutanud T. Vaas ja H. Moora), lk. 105, kuid
labürindist „Viirlaiul“ seal juttu pole.
35
Baer, K. E. 1844. Ueber labyrinth-förmige Steinsetzungen im Russischen Norden. Bulletin de la
classe des sciences historiques, philosophiques et politiques de l'academie des sciences de SaintPeterbourg. Tome I. Nr. 5. St. Petersbourg et Leipzig. Baer sattus 1838. aasta suvel saarele tormivarju
ja enda sõnul pidanuks ta leitud labürinti esmalt endasuguste merehädaliste ajaviiteks tehtud
kätetööks, kui ei oleks oma reisil Koola poolsaarele kolme sarnast kivikonstruktsiooni juba kohanud.
Rannalt leitud ümaratest 10-25 sentimeetrise läbimõõduga kividest laotud labürindi läbimõõt oli vaid
3,5-4 m.
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dokumenteerimisest

antakse

käesoleva

aruande

järgmises

peatükis

ning

taasavastamisest ja arheoloogilistest uuringutest ülejärgmises peatükis.
4-5) Pärast ligi poolesajandilist pausi Eesti labürintide otsingutes asusid asja kallale
Tartu entusiastid Mart Rahi ja Tõnu Viik, kes uurisid arhiive, käisid maastikul ja
küsitlesid kohalikke inimesi. Nende töö tulemusena leidis 1977. aasta suvel kinnitust
kahe labürindi olemasolu Aksi saarel.36 Leidjate kinnitusel paiknes suurem
labürint (joonis 14, vasakpoolne) saare kagutipu lähedal ja kujutas endast
kümnemeetrise läbimõõduga lahtist keerdkäiku. Labürint oli laotud kahekordse
spiraalina 10-20 cm läbimõõduga kividest 3-4 m kõrgusel merepinnast kadakatesse
kasvanud rannavallil (umbes 50 m rannast). Ligikaudu 10 meetrise läbimõõduga
rajatis oli võrdlemisi hästi säilinud ja saareelanikud tundsid teda türgi linna nime all.
Labürindi kõrvale oli laotud samasugustest kividest nimetähed DW ja aastanumber
1849. Ajaloolase ja kodu-uurija Heino Gustavsoni andmetele tuginedes on labürindi
ladunud rootslasest ohvitser David Wekman, kes tuli Aksile 1808. aastal, kui
Sveaborgi kindlus alistus venelastele.37 Tiina Peili andmetel olla labürindi nimi rootsi
keeles trojaborg, kuid kohalikud elanikud mugandanud sellest türgi linna, kuna
Trooja asuvat Türgis.38 Teine labürint (joonis 14, parempoolne) asus Aksi
loodetipu lähedal ning sarnanes eelmisega, kuigi oli kujult väiksem. Labürindi
läbimõõduks oli vaid 5,5 m. Vahetult selle labürindi kõrvale on kividest laotud "EKA
1914". Viigi-Rahi järgi on need Ewald Konstantin Aksbergi nimetähed ja labürindi
ehitamise aasta. John Kraftile rääkis Harald Aksberg Stockholmist, et nimetatud
labürint on tehtud 1915. aastal ning lapsed mängisid seal sageli. Prangli elanikud on
Aksi vanemat labürinti kutsunud Türgi linnaks.39 Samas pole välistatud, et Aksi
labürintide juurde laotud aastaarvud ja initsiaalid tähistavad mitte nende
esmarajamist, vaid mingite hilisemate rekonstrueerimis- või parandustööde aega.

36

Rahi, M., Viik, T., 1978. Kivilabürindid Eestis. Eesti Loodus, Nr. 5, Lk. 317; Nende kahe labürindi
olemasolust Aksi saarel oli teadlik ka arheoloog Vello Lõugas, kelle käsikirjalistes märkmetes on leht,
millel kirjas, et 1954. aastal Gustav Vilbastelt saadud teate kohaselt asub Aksi saarel Kaguotsa talu
juures „Türgilinna“ nimeline labürint, mis on laotud 1849. aastal, ja teine, väiksem Loodeneemel,
laotud kellegi karjapoisi poolt (TLÜ AI arheoloogiaarhiiv).
37
Samas.
38
Peil, T. 2002. Asustuse jäljed. – Alasti maailm. Kolga lahe saared. Toim. T. Peil, U. Ratas, E.
Nilson. Lk. 72.
39
Selirand, U., Kraft, J. 1992. „Meremeeste mängud“ ja teised Eesti kivilabürindid. Lk. 244; Vt.
Kraft, J., Selirand, U. 1990. Labyrinths in Estonia. (http://labyrinthos.net/estonia.html).
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6) Prangli saarel asuvale või asunud labürindile viitas Mey 1931. aastal,40 labürinti
ise nägemata, ka hiljem pole seda leitud. Rahi ja Viik peaaegu pool sajandit hiljem
vaatamata kohalike elanike küsitlemisele ühtegi labürinti ei leidnud.
7-9) Järgnevalt algasid labürindiuuringud Hiiumaa Muuseumis, kus need käivitas
1984. aastal saadud teade, et Kootsaare ninal olevat mingi kummaline kividest
moodustis nimega „meremeeste mängud“. Kootsaare labürintidest rääkis sinnakanti
1946. aastal elama kolinud Oskar Kaibald, kes kuulnud sellest omakorda naabruses
elanud vanemalt naiselt: „Kunagi väga ammu oli seal üks laev hukkunud ja üks
rootsi meremees pääses randa. Enam minema pole saanud, siis läinud ja ehitanud
kolm labürinti mälestuseks kodumaast. Üks olnud suur ja kaks väiksemat“. Kaibaldi
jutu järgi maininud naine, et suuremat labürinti kutsuti „Jeruusalemmaks“.
Kivilabürintide otstarbe kohta teadis Kaibald rääkida, et kalurid mänginud seal enne
mereleminekut, paludes soodsat tuult ja edukat reisi. 1986. aastal arheoloog Urmas
Seliranna juhtimisel välja puhastatud suurem kivilabürint (joonis 13) osutus
suhteliselt hästi säilinuks, hoolimata isegi metsaadraga ülekäimisest 1975. aastal.
Labürint oli laotud 10-30 cm läbimõõduga kividest ja koosnes kaheksast kiviringist.
Seliranna hinnangul on raske täpsemalt öelda, millisesse aega võiks Kootsaare
kivilabürint kuuluda, aga kui rajamist seostada rootsi asustusega Hiiumaal, siis peaks
see pärinema ajast enne 1781. aastat, mil rootslased sealt Ukrainasse küüditati. Ometi
polevat välistatud ka märksa varasem aeg, sest labürint asub tänasest rannajoonest
enam kui 1,5 km kaugusel (kahjuks pole nimetatud labürindi kõrgust merepinnast).
Samas ei pea Selirand võimatuks, et labürint ehitati ka pärast rootslaste küüditamist,
kuid siis eeldaks rohkema rahvapärimuse olemasolu.41
1984. aastal kahte väiksemat Kootsaare labürinti ei leitud. 1990. aasta suvel uuriti
koos rootslase John Kraftiga veelkord põhjalikumalt O. Kaibaldi poolt 1984. aastal
kätte näidatud kahe väiksema labürindi asukohti. Paraku olid neist kahest säilinud
vaid segipaisatud kivihunnikud ning aimatav oli vaid ühe kivirea kulgemine.
Tulemusi ei andnud ka Tahkuna poolsaare läbikammimine. Krafti hinnangul on

40

Mey, P., 1931. Troojalinnad Eestis. Päevaleht 21.08.1931, Nr. 226.
Selirand, U., Kraft, J. 1992. „Meremeeste mängud“ ja teised Eesti kivilabürindid. Eesti Loodus, nr.
4. Lk. 240; Kraft, J., Selirand, U. 1990. Labyrinths in Estonia. Caerdroia, Nr. 23, Lk. 32-37
(http://labyrinthos.net/estonia.html).
41
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1986. aastal välja puhastatud Kootsaare labürint oma skeemilt kas klassikalist keskse
ristiga (ingl. k. simple angle type) või avatud keskristiga (split central cross) tüüpi.
Tema kinnitusel sobib rahvajutt kalurite mängudest hästi samalaadse folklooriga
Rootsist. Laevahukust pääsenud meremehe lugu peab Kraft pigem hiljem labürindiga
seostatud rahvajutuks.42 Kristin Ilvese arvates võib samuti tegu olla klassikalise
lihtnurk labürindiga, kuid tõenäolisemaks peab ta, et see esindab sarnaselt Aksi
saarel asuvatele labürintidele nö. neerutüüpi labürinti, mille keskel olev rist on
lahti.43
Klassikalise, 11 läbitava ringiga labürindi kujutis on säilinud Vormsi saarel 1784.
aastal ehitatud tuulikul (joonis 15). Hiljem viidi veski Vormsilt Noarootsi
poolsaarele Sutlepa külla, seejärel 1958. aastal Rocca al Maresse Eesti
Vabaõhumuuseumi. Kujutis on lõigatud noaga ühele tuuliku kerelauale.44
Kaudseid teateid kivilabürindi kohta on veel Saaremaalt Kotlandi küla
ümbrusest.45

III.3. Aegna saare ajaloost ja elanikest
Järgnev lühiülevaade saare ajaloost tugineb 2008. aastal Robert Nermani poolt
avaldatud monograafiale „Aegna“46 ja osaliselt ka 2004. aastal avaldatud
„Entsüklopeedia Tallinn“ vastavale artiklile.47 Varasemate Aegnat ja selle
vaatamisväärsusi tutvustavate väljaannete autoriks on Heino Gustavson.48
Muinasaegsele asustusele või mingisugusele kasutusele viitab vaid saare seni ainus
arheoloogiamälestisena kaitse all olev objekt – Kultusekivi saare idaosas
(Kultuurimälestiste Riiklik Register, nr. 2604). Ajalooallikatesse ilmuvad Aegna saar
42

Selirand, U., Kraft, J. 1992. „Meremeeste mängud“ ja teised Eesti kivilabürindid. Lk. 241-242; Vt.
Kraft, J., Selirand, U. 1990. Labyrinths in Estonia.
43
Ilves, K. 2003. Merenduslikkus maastikus ja kultuuris. Lk. 90.
44
Selirand, U., Kraft, J. 1992. „Meremeeste mängud“ ja teised Eesti kivilabürindid. Lk. 243;
Täpsemalt vt: Kraft, J., Selirand, U. 1990. Labyrinths in Estonia.
45
Seliranna ja Krafti teadmata päritoluga andmetel: Selirand, U., Kraft, J. 1992. „Meremeeste
mängud“ ja teised Eesti kivilabürindid. Lk. 244.
46
Nerman, R. 2008. Aegna. Tallinn.
47
Entsüklopeedia Tallinn. 1 kd. Tallinn, 2004. Märksõna „Aegna“, Lk. 10-11.
48
Gustavson, H. 1976. Aegna. Tallinn; Gustavson, H. 1998. Aegna. Tallinn.
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ja selle elanikud keskajal, mil see oli Tallinna linna valduses. Rootsi keeles on saart
nimetatud Wluesøø (Hundisaar) ja saksa keeles Wulf, esimene eestikeelne, 1683.
aastal kirja pandud nimi oli Eikisaari, hiljem Äigna. Esimesed kindlad teated Aegna
püsielanikest pärinevad aastatest 1469-1470, kui Aegna talupojad olid tasunud
koormise raele. Keskajal oli saarel kaluriküla ja hobusekasvandus, saarel olnud
järves kasvatati kokri. Saart mainitakse mitmel korral seoses rae piraatlusevastase
võitlusega. 1689. aastal riigistas Rootsi valitsus saare, riiklik alluvus kehtis ka
tsaariajal, kuid maa läks Viimsi mõisa kasutusse. Puuduvad andmed, millal esimesed
rootslastest asunikud Aegnale saabusid ja kas see toimus juba keskajal. Seoses 1561.
aastal Põhja-Eestis alanud Rootsi ajaga, kui Harju, Viru ja Järva rüütelkond ning
Tallinna linn andsid ustavusvande kuningas Erik XIV-le, algas 1636. aastal postiside
Rootsiga Aegnalt üle Soome lahe. 1688. aastal vabastas Rootsi kuningas Karl XI
kümmekond Aegna ja Naissaare kalurit muudest kohustustest, tehes neile ülesandeks
postiveo üle Soome lahe. Nende kalurite nimed on ära toodud Johan Holmbergi poolt
1689. aastal koostatud Aegna kaardil (joonis 16),49 kuid raske on otsustada, kes neist
oli rootsi, kes eesti verd. Enne Vene vägede saabumist Tallinna alla 1710. aastal
lahkusid siinsed Rootsi ametnikud, samuti nende hulka kuuluvad postitalupojad, kes
kartsid repressioone. Samalt 1689. aasta kaardilt on näha, et Aegna idaosas asus
kümne majapidamisega küla, millest vahetult põhja poole jäi ühisheinamaa. Aegna
kivilabürindi asukoht jäänuks kaardi järgi otsustades heinamaa põhjapoolsesse serva.
1687. aasta revisjoni andmetest leiab muu hulgas ka talude meessoost elanike
nimekirja, kellest enamuse liignimi kõlab rootsipäraselt ning on kirjutatud „son“
lõpuga.
1726. aasta adramaarevisjoni andmeil elas Aegna külas vaid kolm peret ning suurima
ja üsna jõuka talu peremehena on mainitud rootslast Hansfarre Dier`i. 1782. aasta
hingeloenduse andmeil oli saarel neli talu ja kokku elas Aegna külas 31 inimest.
Alates 19. sajandi keskpaigast hakkas Aegna elanikkond vähehaaval taas kasvama:
1860. aastatel oli saarel 6 talu ja 1900. aastal seitse majapidamist. 1912. aastal, kui
Tallinn muudeti Balti sõjalaevastiku baasiks, asustati Aegnal asuvate Viimsi mõisa
renditalude elanikud ümber mandrile. 1920.-1940. aastatel säilitas ja arendas Eesti

49

EAA. F.1. N.2. S.C-II-34.
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Vabariik

Aegna saart

merekindlusena,

sõjaväelaste lastele loodi

algkool.

Põliselanikke saarele tagasi ei lubatud.
Eesti okupeerimine Nõukogude Liidu poolt 1940. aastal muutis taas Aegna saare
arengut. 1941. aasta augustini oli saarel Nõukogude rannakaitseväeosa. Tallinnast
lahkudes hävitati nii rannakaitsekahurid ja laskemoon kui ka suur osa saarel asunud
hoonetest. Pärast seda oli Aegna mõnda aega tühi. Aastatel 1947-1957 asus saarel
umbes 100 mereväelasest koosnev garnison, lisaks sellele elasid seal ohvitseride ja
üleajateenijate pered. Saare elanikkond ei ületanud tõenäoliselt 150 piiri. 1950.
aastate keskel likvideeriti Aegnal asunud Nõukogude õhutõrjeväeosa ning alates
1957. aastast hakati saarele korraldama rühmaekskursioone. 1957. aastal elas Aegnal
veidi üle 20 piirivalvuri ning aastaringselt mõned eraisikud, suvehooajal aga viibis
igal nädalavahetustel saarel keskmiselt 2000 inimest. 1975 allutati saar Tallinna
linnale. Pärast piirivalvurite lahkumist 1992. aastal oli saar aastaid ilma alaliste
elaniketa.
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IV. AEGNA KIVILABÜRINDI ESMAAVASTAMINE JA
DOKUMENTEERIMINE 1930.–1931. AASTAL
Arhiivimaterjalidega tutvudes selgus, et Aegna saarel Eerikneemel asuv kivilabürint
„Jeruusalemm“ on juba ühe korra võetud muinsuskaitse alla labürindi esmaavastaja
kaptenmajor Peeter Mey50 ja Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti (TÜ AK)
ettepanekul 12. augustil 1931. aastal.

Mey poolt 6. novembril 1930. aastal TÜ AK juhatajale Harri Moorale saadetud
kirjast51 selgub, et ta sai kivilabürindist teada kohalikku rahvapärimust kogudes kalur
I. Lambotilt Kräsuli saarel, kes olevat lapsepõlves Aegna saarel Eerikneemel näinud
kiviridu, mille nimeks tema mäletamist mööda olnud „Jeruusalemma linn“. Sama
tõendas Meyle ka teine endine Aegna saare kalur V. Nõmberg, kes tuli saarele
labürindi asukohta näitama, kuigi sai seda teha vaid ligikaudselt, sest aastakümnetega
oli labürint kattunud paksu sambla- ja mättakorraga ning ümbrus oli metsaraiumise ja
kindlustuste ehitusega nii palju muutunud. Mey annab kirjas ülevaate, kuidas ta
kättenäidatud kohas alustas esmalt pussnoaga sondeerimist ning hiljem sõdurite abil
kogu ala lahti kaevas ja 12 kontsentrilisest kiviringist koosneva labürindi leidis. Mey
lisas kirjale ka enda poolt käsitsi joonistatud Aegna saare kaardi, millel näitas ära
labürindi üldise asendi. Ta lubas lahtikaevamist jätkata ja joonistada ka täpse plaani,
kuid soovis teada, kas labürinti on vaja säilitada ja muinsuskaitse alla võtta ning
milliseid andmeid oleks selle kohta vaja määrata. Tema teatel minevat risti läbi
Kaitseministeeriumi maal asuva labürindi paljukäidav jalgrada, kuid oma võimuga
keelanud ta ära esialgu midagi ilma temata puutuda.52

50

Peeter Friedrch Eustafi Mey (24.04.1893-27.11.1941) – Ta oli pärit Hiiumaa meresõitjate
perekonnast, tema isa Johan Mey oli meresõitja, hüdrograaf, geodeet ja sõjaväelane (kolonelleitnant).
1929.-1934. aastani teenis Peeter Mey Aegna rannapatarei nr 1 ülemana ning 01.04.-05.08.1940
kaugkaitsedivisioni nr. 1 ülemana. Mey mobiliseeriti 08.08.1941 ja saadeti Leningradi kaudu laevaga
Venemaale, kus ta sattus tööpataljoni Sverdlovski oblastis Ivdeli linnas. Seal ei pidanud
südamehaigust põdenud Mey näljale ja külmale vastu ning suri sama aasta 27. novembril.
51
Harri Moora (1900-1968) – arheoloog, lõpetas TÜ 1925, pärast rootslasest professori Birger
Nermani (1923-1925) lahkumist alguses ülikooli stipendiaat ja õppeülesande täitja, alates 1930.
aastast professor. Mey oma kirjas nimetab Moorat ekslikult juba professoriks. Kirja postskriptumist
selgub, et kahel mehel oli ka varem olnud mingeid kokkupuuteid seoses Õpetatud Eesti Seltsiga. Kiri:
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiaarhiiv (TLÜ AI). F.22. N.19. S.3. L. 1-2.
52
TLÜ AI. F.22. N.19. S.3. L.2.
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Kahjuks pole säilinud Harri Moora vastust Peeter Meyle, kuid arvatavasti mingeid
soovitusi väljapuhastamiseks ja dokumenteerimiseks Moora talle andis. Oma
järgmises kirjas Moorale 6. augustist 1931. aastal, teatab Mey, et sai oma hiljutise
puhkuse ajal lõpuks aega lahti kaevata suurema osa labürindist ja kanda plaanile kõik
leitud kivid (kirjale ongi ta lisanud millimeeterpaberil plaani mõõtkavas 1:50 ja
hiljem saatnud ka sama olukorda kujutava foto). Mey kirjeldab oma aja kohta
silmapaistva põhjalikkusega kivilabürindi asendit, ehitust ja isegi töömeetodeid nii
puhastamisel kui ka mõõdistamisel. Mey kirjutab: „Lõpulikult sain üksikud kivid
päevavalgele puhastades neid mullast paljaste kätega, sest labidaga oleks kerge olnud
kivid äranihutada paigast“. Ta jätkab: „Plaani valmistasin kõige suurema täpsusega:
selleks jagasin labürindi ala köiega ruutmeetritesse ja mõõtsin sekstandiga saadud
joonte asimuudi. Ruutmeetri piirides oli plaani joonestamine erilise meeterruudu abil,
missugune oli jaotatud lõngadega 16 vähemasse ruutu [st. 25x25cm ruutudeks].“53
Mey palub samas kirjas juba otsesõnu labürindi muisuskaitse alla võtta, sest „siis
on mul kergem ärahoida kivide äravedu labürindist, missuguseid katseid juba tehti“.
Mey lubas püstitada labürindi ümber tara, kivid õlivärviga valgeks maalida ning
fotografeerida.54 Kirjale ongi hiljem lisatud labürindist põhjasuunast tehtud foto, mis
tõestab, et täpselt nii on Mey toiminud (foto 2): labürindi ümber on ehitatud
raudteeliipritest postidega traataed ja tänu kivide värvimisele on need fotol
suurepäraselt nähtavad. Ajaloolase Robert Nermani lahkel kaasabil õnnestus saada
foto, millel sõjaväelase mundris Peeter Mey seisab pildiallkirja järgi labürindi
asukohas (foto 1). Kui see foto üldse on tehtud samas kohas, milles tekitavad kahtlust
pildil rohu seest paistvad suured kivid, siis peab see pärinema ajast enne labürindi
väljapuhastamist.
Huvipakkuv on Mey kirjades sisalduv info labürindi ehitusest, ümbrusest ja
kahjustustest tol ajal. Mey andmetel asub labürint Eerikneeme kõrgemal kohal
elektrijaamast 7 m lõuna poole, labürindi keskmest mõõtes. Kõrguseks veepinnast
mõõtis Mey taskunivelliiriga 6 m. 1927. aastal ehitatud Keskkomandopunkti, mis jäi
labürindist veidi kaugemale põhja suunas, ta ei maini. Mey plaanil on ära näidatud
elektrijaama kagunurk (joonise järgi labürindi keskmest u. 6-7 m põhjaloode suunas)
ning hoonet ümbritsenud umbes 50 cm sügavuse kraavi piirjooned (see ulatus
53
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TLÜ AI. F.22. N.19. S.3. L.2 ja 3 verte.
TLÜ AI. F.22. N.19. S.3. L.7 verte.
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hoonest u. 2,5-2,75 m kaugusele). Mey sõnul oli „labürindi olulisem osa“ (keskosa?)
kõvasti segi paisatud, kuna sellel kasvasid enne puhastamist kaks kibuvitsapõõsast ja
mullakiht kivide peal oli õhuke. Hästi säilinud oli vaid konstruktsiooni idapoolne
osa, mida kattis kuni 20 cm paksune mulla ja rohu kord. Lõuna poole, kus kasvasid
vanad kuused (vt. foto 2), ei saanud kaevandit juurte tõttu laiendada. Mey hindab
labürindi vanust mitte alla saja aasta, sest umbes 70-80 aastaste kuuskede juured olid
kasvanud üle kivide. „Paks mulla ja murukord annab põhjust oletada palju suuremat
vanust kui 100 aastat. Otsisin kivide alt vanu rahasid, kuid niisugusi ei leidnud,“
kinnitab Mey oma kirjas.55 Mey kirjutab labürindi ehituse kohta: „Päevavalgele sain
esialgu 12 tükki kontsentrilist, kividest koostatud ringi osa. ... Terve labürindi
läbimõõt on vähemalt 10 meetrit. Tarade [st. kiviringide] vahed on 30-40 cm. Tarad
on koostatud 10-30 cm läbimõõduga kruusa kividest kruusalise aluspõhjale.“56
Labürindist Meyle rääkinud kohalikud kalurid selle kunagisest otstarbest palju ei
teadnud, arvates, et selle olid ajaviiteks ehitanud "merehädalised või meremõõtjad".
Sarnaseid olevat olnud näha Aksi ja Prangli saarel (vt. eelmisest peatükist), kuhu
Mey lubas neid kohe ka esimesel võimalusel otsima minna.57 Pole üllatav, et Meyle,
kes oli pärit Hiiumaalt, pealegi veel meresõitjate perekonnast, oli labürindi mõte
tuttav. Ta kirjutab Moorale, et tallegi olevat isa näidanud, kuidas „vana vigurit“
joonistada ning tema onu ja ema kinnitavad, et nad olevat koolis sageli joonistanud
mänguks „Jeruusalemmasid“ koolitahvlil. Aegna labürinti ta laste tööks ei pea, sest
võttes kunagiseks kivide arvuks 1000 ja keskmiseks läbimõõduks 15 cm, on ta
kogukaaluks arvutanud u. 6 tonni, mille ärakandmine oleks kaunis raske töö ka
täiskasvanutele.58
Peeter Mey teisele kirjale on Harri Moora kirjutanud omakäelise resolutsiooni
tollasele
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Haridusministeeriumile. Kirjas 8. augustil 1931. aastal ongi Schmiedehelm seda
teinud, teatades järgmist: „Oleme saanud kapten-major P. Mey kaudu teada, et
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TLÜ AI. F.22. N.19. S.3. L.4 ja 4 verte.
TLÜ AI. F.22, N.19. S.3. L.1 verte.
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TLÜ AI. F.22, N.19. S.3. L.4 ja 7 verte.
58
TLÜ AI. F.22, N.19. S.3. L.4 verte.
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Sel ajal Hariduse ja Sotsiaalministeerium.
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Aegna saarel asub Eerikneeme kõrgemal kohal, elektrijaamast 7 meetrit lõuna pool
umb. 10 m läbimõõtu või suuremgi (kuna osa võib olla veel mulla all) ala kuhu
labürindi kujuliselt laotud kive. Kohalik rahvas nimetab seda „labürinti“
„Jeruusalemmaks“. Kuna see võib olla vanaaegne ja ühtlasi esimene kindel
„labürint“ Eestis (neid tuntakse Soomest ja mujalt), siis palun, vastavalt kapt.-maj.
Mey ettepanekule, võtta see koht kiires korras kaitse alla ning teatada sellest
Merejõudude staabile ... Kiiret registreerimist põhjustab asjaolu, et olevat raske ära
hoida kivide äraviimist ja ära nihutamist kohaliku rahva poolt ...“60 Juba 12. augustil
1931. aastal on ministeeriumist Harju maavalitsusele ja Merejõudude Staabile kui
objekti valdajale saadetud teateleht Aegna labürindi kandmisest samal kuupäeval
Muinasvarade kaitse seaduse (Riigi Teataja nr 111/112 - 1925. a.) alusel
Muinasvarade Registrisse number 1210 all.61 Selle numbri alt leiame Aegna
labürindi nii Haridusministeeriumi Muinasvarade kartoteegist62 kui ka TÜ
Arheoloogia Kabineti „Eelajalooliste muinasvarade“ raamatust.63 Seega pole mingit
kahtlust labürindi arheoloogiamälestisena muinsuskaitse alla võtmises. 1931. aasta
on selleks tähelepanuväärselt varane aeg isegi Põhjamaade kontekstis. Nimelt
loetakse labürinte kinnismuististeks näiteks Rootsis alles alates 1967. aastast, kuigi
antikvaarsest vaatepunktist olid need huvi pakkunud juba vähemalt alates 17.
sajandist.64
21. augusti 1931. aasta Päevalehes avaldas Peeter Mey artikli "Troojalinnad
Eestis"65 koos autori poolt joonistatud Aegna labürindi plaaniga (mõõtkavas 1:100),
lisades võrdluseks juurde veel kolm labürintide skeemi, neist kaks klasssikalist tüüpi
(vastavalt 7- ja 11-ringiline) ning üks üsna omapärane kaksikspiraaliga labürindi
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ERA. F. 1108. N. 5. S. 703. Lk. 32.
ERA. F. 1108. N. 5. S. 703. Lk. 30-31.
62
ERA. F. 1108. N. 5. S. 988.
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Seejuures TÜ AK nimekirjale (asub praegu TLÜ AI arheoloogiaarhiivis) on keegi teise pliiatsiga
lisanud viite tollase Muinsusnõukogu protokollile 29.08.1931, kuid ei selle ega ka ühegi teise umbes
sel ajal toimunud koosoleku protokollis Aegna labürinti ei nimetata (ERA. F.1108. N.5. S.346).
64
Norman, P. 1995. Varför är labyrinter fasta förlämningar? – Historiska Nyheter, Nr. 58. Lk. 15.
(Ilves, K. 2003. Merenduslikkus maastikus ja kultuuris, vahendusel).
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Mey, P. 1931. Troojalinnad Eestis. Päevaleht 21.08, Nr. 226. Nii Rahi ja Viigi (1978) kui ka Krafti
ja Seliranna (1990 ja 1992) artiklites viidatakse valele „Päevalehe“ numbrile, mistõttu on võimalik, et
autorid pole artikliga isiklikult tutvunud. Sellele vihjab ka asjaolu, et Aegna labürindi kirjeldused on
väga ebamäärased ning varem kordagi ei ole mainitud ega taas avaldatud Mey poolt artiklile lisatud
labürindi plaani.
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variant.66 Mey andis artiklis ülevaate labürintidest, nendega seotud ajalooallikatest ja
rahvapärimusest, raporteerides seejärel õigustatud uhkusega, kuid täpse avastamise
aja suhtes eksitavat infot andes, et „esimene Eesti Troojalinn tuli uuesti päevavalgele
Aegna saarel käesoleval suvel“. Ta jutustab, kuidas vanad kalamehed talle
„saladuslikest kivikaartest“ rääkisid, mida nende vanemad olevat neile lapsepõlves
näidanud juba tol ajal osaliselt sambla ja kadakate alla kinni kasvanuna. Mey sõnul
selgus murukorra eemaldamise järel, „et siin asub kaunis keeruka ehitusega
Troojalinn“, millel on veel säilinud 12 kiviringi, kuid „kahjuks on sest ajast, kui ta
veel lahti oli, üks osa kive segi paisatud“. „Kivid on 2 kuni 12 kilogrammi rasked ja
neid on vähemalt tuhat tükki, nii et kivide kogukaal oli umbes 4 kuni 5 tuhat
kilogrammi. See tunnistab, et labürint ei ole mitte laste tehtud“, kordab Mey oma
tuttavat arutluskäiku. Samuti kinnitab Mey, et labürint ei või kuuskede vanuse tõttu
olla noorem kui 100 aastat, öeldes, et sel ajal oli „teistele allikatele tuginedes“
Eerikneem üsna paljas, nii et tol ajal pidi „Jeruusalemma linna“ kohalt olema ilus ja
avar vaade merele.
Mis labürindi tüüpi Aegnal leitud kivikonstruktsioon esindab, selles suhtes Mey ei
oma kirjades ega ka artiklis selget seisukohta ei võtnud, märkides vaid esimeses
kirjas Moorale, et peab seda veidi teistsuguseks kui kirjeldatud raamatus „Eesti
kinnismuistised“ (1925). Selles raamatus oli avaldatud klassikalise 7-käiguringiga
labürindi skeem. Kas erinevus seisnes tema arvates vaid ringide arvus või ka milleski
muus, ta kahjuks ei selgitanud. Artikli juures kõige suuremana esitatud klassikalise
11-ringilise labürindi skeemi põhjal võiks arvata, et ta pidas seda kõige
tõenäolisemaks variandiks. Samas on tegu vaid ideaalskeemiga ega ole teada, et Mey
oleks püüdnud leitud kivide põhjal konkreetse labürindi skeemi rekonstrueerida.
Sellega omaaegsed teated Aegna labürindist ka piirduvad.
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Mey on artikli üldosa kirjutamisel toetunud suuresti raamatu „Eesti kinnismuistised“ (Tartu, 1925)
peatükis „Mitmesuguseist ebamääraseist muististest“ labürinte puudutavale lõigule (lk 105), kuid näha
on, et ta on tutvunud ka mingite muude toona kättesaadavate materjalidega, hankides sealt jooniseid ja
fakte.
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V. AEGNA KIVILABÜRINDI TAASAVASTAMINE,
PUHASTAMINE JA MÕÕDISTAMINE 2009. AASTAL
Kirjutised, kus viidati Peeter Mey poolt 1931. aastal avastatud labürindi
kahjustustele, piirkonna intensiivne metsastumine ning labürindi asukoha ebatäpsed
kirjeldused lõid soodsa pinnase arvamusele, et Aegna saarel Eerikneemel asunud
labürint on hävinud. Labürinti on oma Aegna vaatamisväärsusi tutvustavates
brošüürides lühidalt maininud aja- ja koduloolane Heino Gustavson.67 Tema poolt
pakutud mõnevõrra eksitavad asendiplaanid ja arvamus, et labürint sai kahjustada
juba Esimese maailmasõja ajal elektrijaama ehituse käigus,68 pole kiviringide
otsijatesse erilist optimismi süstinud. Gustavsoni mõjul nendivad ka asjaarmastajatest
uurijad Mart Rahi ja Tõnu Viik 1978. aastal: "Võimalik, et Aegna labürint on juba
hävinud, sest möödunud suvel H. Gustavson seda enam ei leidnud".69 Sellest
hoolimata on Urmas Selirand ja John Kraft väitnud, et pärast 1977. aastat kaevasid
Rahi ja Viik „liiva mattunud“ Aegna labürindi välja.70 Millistele andmetele see ütlus
tugineb, jääb täiesti arusaamatuks, kuna meile teadaolev Aegna labürint on laotud
hoopis kruusasele aluspinnale. 2004. aastal avaldatud „Entsüklopeedia Tallinn“ I
köites on öeldud, et endise Aegna küla lähedal on osaliselt säilinud 12
munakiviringist laotud labürint läbimõõduga u. 10 m, mis pärineb „iidsest ajast“ ja
mida vanasti nimetati Jeruusalemma linnaks.71 Kahetsusväärselt ei ole Aegna
kivilabürinti kajastavatele materjalidele sattunud ajaloolane Robert Nerman, kelle
2008. aastal ilmunud põhjalikus koguteoses „Aegna“ on „Jeruusalemma nime
kandvat spiraalikujulist kultusepaika“ mainitud vaid sissejuhatuses ühe lausega.72
Soov leida vähemalt hävinuks peetud kivilabürindi täpne asukoht, innustas hetkel
saare ainsaid püsielanikke Hugo Udusaart ja Ilmar Võttit otsingutele. Udusaar sai
labürindi võimalikust asukohast eri allikate järgi kokku üsna kirju kaardi, kuid
õnneks asus enamus märgitud asukohariste 200 meetri raadiuses. Pinnase
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Gustavson, H. 1976. Aegna. Tallinn. Lk. 50; Gustavson, H. 1998. Aegna. Tallinn. Lk. 40.
Elektrijaama täpset rajamisaega ei õnnestunud leida. See võib olla ka samaaegne 1927. aastal
ehitatud Keskkomandopunktiga.
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Rahi, M., Viik, T., 1978. Kivilabürindid Eestis. Lk. 317.
70
Selirand, U., Kraft, J., 1992. „Meremeeste mängud“ ja teised Eesti kivilabürindid. Lk. 244.
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Entsüklopeedia Tallinn. 1 kd. Tallinn, 2004. Märksõna „Aegna“, Lk. 10.
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Nerman, R. Aegna. Lk. 4.
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sondeerimisel olid abiks terava otsaga puukepid. Tänu põhjalikule eeltööle
taasavastati labürint juba esimesel päeval, 10. jaanuaril 2009. aastal (foto 3).
Järgnevatel päevadel, kuni 14. jaanuarini, puhastasid Udusaar ja Võtti kuni 30sentimeetrise pinnasekihi alla mattunud labürinti rohkem välja ja veendusid, et
hävinuks tembeldatud rajatis on suures ulatuses alles (foto 4).73 Eelkõige kehtis see
konstruktsiooni hästi säilinud idaosa kohta, kus kiviringid olid endiselt selgelt
loetavad. Seejärel Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti palvel tööd kuni arheoloogide
saarele saabumiseni sama aasta septembris peatati.
Esimese kolmepäevase saarelviibimise käigus septembris puhastati kogu varem
lahti kaevatud labürindi ala sinna kogunenud männiokastest ja okstest, laiendati
kaevandit põhja ja lääne suunas, joonistati kõik nähaolevad kivid, võeti neile
valikuliselt kõrgused ning määrati labürindi asend (asendi ja suhteliste kõrguste
sidumisest vt. ptk. 2). Töövahenditeks puhastamisel olid labidad (mättakihi
eemaldamisel), kellud ja harjad. Labürindi ala ja lähiümbrus käidi üle ka
metallidetektoriga, kuid igasugune 20. sajandist varasem leiumaterjal puudus. Münte,
nagu varem viidatud, oli kivide alt tulemusteta otsinud juba Mey. Kuna nädalapäevad
pärast esimest saarel käiku septembris kiskus torm juurtega lahti ühe labürindil
(ruudus D5) kasvanud männi (fotod 36 ja 37), mille alt tuli nähtavale täiendavaid
kiviridu, siis korraldati nende puhastamiseks ja ülesjoonistamiseks oktoobri alguses
uus väljasõit. Samas kanti plaanile kivid, mis tulid nähtavale kaevandi laiendamisel
labürindi lääneküljel ja sellest edelas. Arheoloogide töö ajal langetasid kohalikud
elanikud ka esimesed ülejäänud puudest, mis labürindil kasvasid (foto 38), viimased
puud langetati ja kõik kännud juuriti oktoobrikuu jooksul (fotod 45-51). Teise
saarelviibimise ajal oli meil juba võrdluseks kasutada Mey poolt 1931. aastal
„Päevalehes“ avaldatud Aegna labürindi plaan. TLÜ AI arheoloogiaarhiivis ja
Riigiarhiivis oleva kirjavahetuse ning dokumendid avastasime alles pärast välitöid.
Lihhenomeetria rakendamine labürindi vanuse määramiseks poleks siin ilmselt kõne
alla tulnud, kuna labürinti on kord varem lahti kaevatud, juba sel ajal kattis säilinud
konstruktsiooniosi huumusekiht ning lisaks värviti kivid parema foto saamiseks ka
õlivärviga üle (vt. foto 2). Lihhenomeetriline dateerimine eeldaks ka mõõdetavate
samblike absoluutsete dateeringutega seotud kasvukõverate olemasolu uuritava
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Aug, T. Aegnal taasavastati kivilabürint. Eesti Päevaleht 19.01.2009.
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piirkonna kohta. Kõrvalmärkusena olgu lisatud, et taasväljapuhastamisel värvi jälgi
enam ei leitud.
Labürindi kivide ülesjoonistamiseks jagati ala nööriga ruutmeetriteks ning põhjalõuna suunalisel teljel märgiti esmalt maha 10x10 m ruudustik (foto 32), mille küljed
tähistati läänest itta tähtedega ning lõunast põhja numbritega, teisel saarelkäigul
laiendati ruudustikku 1 m võrra lääne suunas (joonis 3, rida A) ja kaevandi
edelanurgas ka 2 m võrra lõuna suunas (fotod 39 ja 40, lisandusid rida 1 ja 2,
mõlemad

A-E).
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abivahendina

puidust

valmistatud

meetripikkuste külgedega ruutu, mis oli traadiga jagatud 25 sektoriks suurusega
20x20 cm (foto 34). Labürindi kujundi kaardistamisel joonistati ükshaaval üles kõik
kivid, nii need, mis olid arvatavasti püsinud omal kohal konstruktsioonis kui ka need,
mis

olid

mingil

põhjusel

liikunud.

Mustandid

tehti

mõõtkavas

1:20

millimeeterpaberile. Hiljem joonistati mustandid arvutis üle (programmis AutoCAD)
ning vormistati lõplikud plaanid mõõtkavas 1:50 (joonised 3 ja 4). Mey plaani ja
meie enda joonistatud plaani kokkuviimine (joonis 5) õnnestus üle ootuste hästi.
Säilinud kiviringide kuju kattub peaaegu üksüheselt ja äratuntavad on ka osa
iseloomulikuma kujuga kive, viimast isegi labürindi osas, mis juba 1931. aastal oli
segi paisatud. Täheldada võib vaid, et Mey joonisel kipuvad samad kivid olema
joonistatud veidi suuremana ja üldistavamalt. Peaaegu täpselt kattub ka kummalgi
korral määratud põhjasuund (ruudustik on meie poolt määratud põhjasuuna suhtes
7,56 kraadi kirde poole kaldus, vt. joonis 3). Võrreldes 1931. aasta kaevandiga oli
2009. aasta kaevand mõnevõrra suurem, haarates kogu kunagise labürindi maa-ala,
sh. ka Mey poolt välja puhastamata jäetud põhjapoolse osa, elektrijaama ümbritsenud
kraavi pervel, ja edelapoolsete välimiste kiviringide maa-ala (kagunurgas ulatus Mey
kaevand aga uuest isegi veidi kaugemale).
Konstruktsiooni keskosas ja lääneküljel olid kiviread ning struktuuri kõige olulisem
osa ehk labürindi sissepääs ja südamik kahjuks praktiliselt hävinud. Hinnanguliselt
on labürindist säilinud 40-45%. Kõige paremini on säilinud labürindi idapoolne osa
(fotod 25, 27-30), kust võib parima tahtmise korral kokku lugeda 10 kuni 11
kiviringi. 1931. aastast pärinevate andmete järgi koosnes labürint kaheteistkümnest
kiviringist, mistõttu võis arvata, et üks või kaks neist on hävinud või seni välja
30

puhastamata. Kuna oli võimalik, et lisaringid asuvad seni puhastatud ringidest
väljaspool, tehti paremini säilinud ringide juurde kaevandile laiendus oletatavate
lisaringide otsimiseks (ruutudes K6-7 ja L6-7), kuid tulemusteta, sest satuti
ebamäärasele kivilasule. Hiljem, kui leidsime 1931. aastal tehtud joonised ja foto, sai
selgeks, et Mey poolt nähtud kõige sisemine kiviring (joonisel 5 ring nr. 12) on
täielikult hävinud ja ka seest teine ring (ring nr. 11) on vaevu aimatav. Kahe joonise
tegemise vahepealsel ajal oli oluliselt kannatada saanud veel seest kolmas ring (ring
nr. 10), eriti selle kesk- ja parempoolne osa. Seest neljas kiviring (ring nr. 9) oli
säilinud umbes 1931. aasta seisus: sellest on alles vaid vasakpoolne lahtine ots, mille
ümber moodustuv veidi omapärase kujuga kaar ühendab seest kolmandat ja viiendat
kiviringi, kuid võib-olla on enam-vähem omal kohal ka mõned kivid selle ringi
parempoolsest osast. Järgmised kiviringid väljapoole (ringid nr. 1-8) on samuti
säilinud peaaegu samal määral kui 1931. aastal. Kive on seal rohkemal või vähemal
määral liigutanud vaid labürindil kasvanud neli suurt mändi oma juurtega (vanus
aastaringide järgi kuni 60 aastat), kusjuures neist kolm kasvasid peaaegu kõrvuti.
Eriti märgatavad olid kahjustused ruutudes G 6-8, H 6-7, I 6-7, J 7; I ja J 5. Puud olid
oma juured ajanud üldiselt kivide alt, tõstes need üles või nihutades kõrvale, ainsa
erandina tuli kõige kagupoolsema puu juurimisel nähtavale selle all säilinud kiviringi
fragment. Täiesti puutumata polnud jäänud ükski välimistest kiviringidest, kuid
ühelgi juhul polnud kahjustused võrreldavad labürindi sisemiste ringide peaaegu
täieliku hävimisega. Seega pidi nende hävimisel olema ka mingi muu kaasaaitaja,
kõige tõenäolisemalt inimtegevus. Kivide läbimõõt labürindi idaosa hästisäilinud
välimistes kiviringides oli keskmiselt u. 15-20 cm, väikseimatel 10 cm ringis ja
suurimatel kuni 25-30 cm. Peaaegu eranditult oli labürindi ehituseks kasutatud raudehk maakive, mille hulgas leidusid mõned üksikud paekivid. Arvata võib, et kuna
mererand oli lähedal, siis sealt võetigi ehituseks vajaminevad kivid. Kiviringide
omavaheliseks kauguseks oli kivide keskelt mõõtes u. 30-40 cm. Käiguteede laiuseks
oli jäetud keskmiselt 25-30 cm. Käiguteed kõige sisemiste ringide vahel olid Mey
plaanile tuginedes veelgi kitsamad, mõnes kohas isegi võib-olla vaid 10-15 cm
laiused. Seega sai labürinti läbida vaid jalg jala ette astudes, tehes seda täie
keskendumisega.
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Labürindi lääneosas 1931. aastal fikseeritud üksikud kiviringide (vt. joonis 5,
ringid nr. 4-7) fragmendid olid jätkuvalt säilinud (fotod 38, 39, 41, 44). Mõnevõrra
olid need saanud kahjustatud vaid ruudus D 5 kasvanud noore männi juurtest ja
sellest, kui septembrilõpu torm puu juurtega maast lahti kiskus. Paistab kohe silma,
et need ringifragmendid on laotud eranditult väikestest kividest, läbimõõduga mitte
üle 15-20 cm, mis on asetatud üsna tihedalt üksteise kõrvale. Mõned väiksemad ja
lamedamad kivid ulatuvad vaevalt üle maapinna. Ringide nr. 6-8 vahelised
käiguteed on oluliselt kitsamad kui idapoolsetes välimistes ringides, vaid 10-20 cm.
Mis tingib sellise üsna märgatava erinevuse, pole kindel. Kas on see juhus, labürindi
ehitajate teadlik samm, said suuremad kivid otsa või on püütud millalgi juba osaliselt
lagunenud labürinti käepäraste kividega parandada? Üks, küll labürindi ehitamise
üldise tööjärjekorraga täielikus vastuolus olev, võimalus oleks, et enne sisemiste
ringide ladumist oli tehtud kõige välimine, mistõttu hiljem tekkis raskusi sisemiste
äramahutamisega. Suurem osa labürindi põhja- ja lääneosast on täiesti segi paisatud
(fotod 25-26, 31, 32, 38-40) ning see on toimunud juba enne 1931. aastat. Kas seda
peaks seostama ainult elektrijaama ehitamisega labürindist vahetult põhja poole, on
ebaselge. Igatahes inimtegevuse mõjuga on arvatavasti tegu, kuna kivid olid korratult
laiali paisatud küllaltki suurel alal. Labürindist edelas laiendati kaevandit ka alale,
kuhu labürint poleks saanud kuidagi ulatuda, hoolimata sellest, et labürindi välispiir
on siin ebaselge, ja millest ka elektrijaam jääb üsna kaugele. Kogu seda ala kattis
küllaltki tihe raudkivide lasu, milles leidus teiste hulgas suhteliselt suuri kive,
seejuures neljast sellisest järjestikusest kivist kirde-edela suunaline rida (ruutudes C
2 ja 3, fotod 39 ja 40). Lahtiste segipaisatud kivide seas on võimalik eristada
tihedama kivide kontsentratsiooniga alasid ja soovi korral isegi välja lugeda kiviridu
või kaari, kuid pigem on tegu juhuslikult selliselt sattunud kividega. Jääb muidugi
võimalus, kui need kivid ikkagi midagi meie poolt uuritavast labürindist eraldiolevat
moodustavad, et keegi oli siia kõrvale sellest inspiratsiooni saades või seda matkides
ladunud veel mingeid kivikaari, kiviringe või isegi labürindi, väiksemaid kive
kasutadades tuleksid sellega toime ka lapsed.
Labürindi asukohaks oli valitud põhja-lõuna suunaliselt pikliku kõrgendiku lagi,
mistõttu maapinna kõrguste erinevused, millele labürint oli laotud, on suhteliselt
tühised (-40 kuni -50 cm vahemikus null-kõrguse suhtes, vt. joonis 3). Kivide peale
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võetud kõrgused, puujuurte poolt oluliselt tõstetud kivid välja jättes, varieerusid
samuti keskmiselt vaid u. 10 cm (suurem osa jäi -30 kuni -40 cm vahele). Suurem
osa kive ulatuski maapinnast vaid u. 10-15 cm võrra kõrgemale. Labürint oli laotud
kruusasele aluspinnale, kuid välja seda igal pool päris kruusani ei puhastatud, kartes
niigi lahtiste kivide paigastnihkumist.
Läänemere rannikul olid põhiliselt levinud klassikalist tüüpi ja kaksikspiraaliga
labürindid, kusjuures ülekaalus on ilmselt esimesed. Nagu varem öeldud,
nimetatakse klassikalist labürinti tavaliselt käiguringide arvu järgi, mida saab läbi
käia, lugemata seejuures sisse labürindi keskkohta. Käiguringide arvuks võib olla 7,
11, 15 jne. ning neid loendatakse tavakohaselt väljastpoolt sissepoole. Neid
eraldavate kivikaarte ehk tarandite arv on ühe võrra suurem, vastavalt 8, 12, 16 jne.
Labürindi sissepääs ehk suu võib olla keskteljest kas vasakul või paremal pool.
Aegna labürindi näol oli suure tõenäosusega tegu klassikalist tüüpi 11käiguringiga labürindiga, millest lähtuvalt on koostatud ka käesolevale aruandele
lisatud rekonstruktsioonikatse 1 (joonis 6), mis on valminud Ragnar Nurga ja Hugo
Udusaare ühistööna. Aegna kivilabürindi läbimõõt oli selle skeemi põhjal loode-kagu
suunal u. 8 m ja kirde-edela suunal u. 8,7 m. Labürindi sümmeetriatelg paiknes
loode-kagu suunaliselt. Labürindi sissepääs jäi loodesse ning tõenäoliselt toimus
sisenedes esimene pööre vasakule (ingl. k. nimetus left handed labyrinth – eesti k. nt.
vasakusuunaline labürint?). Kiviringide arvu 12 kinnitab Peeter Mey plaan 1931.
aastast ja arheoloogiliste uuringute käigus saadud teadmine, et väljaspool juba
puhastatud kiviringe neid rohkem ei leidu. Seda, et tegu on klassikalise labürindiga ja
et labürindi sissepääs oli vasakul, kinnitab asjaolu, et labürindi vasakus pooles
seestpoolt lugedes neljanda kiviringi ots on lahtine ning seda lahtist otsa ümbritseb
altpoolt kividest kaar, mis ühendab seestpoolt lugedes kolmandat ja viiendat
kiviringi. Suurem osa nimetatud kaarest on ka säilinud (fotod 41-43), selle olemasolu
kinnitavad vastuvaidlematult nii Mey 1931. aasta plaan kui ka foto, puuduvad üksnes
paar kivi. Teades, milline oli klassikalise 11 käiguringiga labürindi põhikujund,
ristiga keskel (aga erandjuhtudel ka avatud ristiga, mis ei muuda üldist põhimõtet),
nelja punktiga ja kaheksa nurgaga, on edasi kerge rekonstrueerida kogu labürinti.
Põhikujundi „nurkade“ kuju tegelike labürintkujutiste puhul varieerub üsna oluliselt.
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Kui joonistatud (nt. joonis 9), kuhugi sisse lõigatud (nt. joonis 15) või kraabitud
labürindi puhul oligi enamasti päriselt tegu nurkadega, siis suurte kividest laotud
labürintide puhul oli põhikujundi „nurgad“ üldiselt mugavam ja loomulikum laduda
ümaratena. Aegna labürindi vasakpoolses osas on üsna hästi säilinud kaks sisemist
põhikujundi „nurka“. Kui vaadata neid „nurkasid“, siis tundub, et siin on leitud mingi
ümaruse ja nurgelisuse vahepealne lahendus, millele täpset vastet ühegi teise
kivilabürindi näol ei õnnestunudki leida. Igal juhul on tegu Aegna labürindi ühe
omapärase nüansiga, mis eristab seda ülejäänutest. Eeldatavalt olid ka labürindi
parempoolse osa sisemised nurgad samasugused nagu vasakul. Mis puutub
välimistesse nurkadesse, siis nende täpse kuju kohta ei tea me midagi.
Tegelikult on labürindi südamiku parempoolses osas Peeter Mey poolt 1931. aasta
plaanil fikseeritud ja ka fotol nähtavad kaks võimalikku kiviringide fragmenti, mis ei
sobi väga hästi eelpoolesitatud skeemiga ega väitega, et keskosa parempoolsed
„nurgad“ olid kujundatud analoogiliselt vasakpoolsetele. Nimelt tekib Mey plaani
põhjal tahtmine joonistada kaks kõige sisemist kiviringi paremalt poolt pikemalt,
mitte tagasi pöörama sealt, kus seda näitab rekonstruktsioonikatse 1. Seejuures eriti
problemaatiline on asjaolu, et kui nii joonistada, siis seestpoolt lugedes teine kiviring
sulgeks ühe käiguraja, tehes võimatuks või vähemalt ennenägematult kohmakaks
(nagu see selgub rekonstruktsioonikatsest 2, joonis 7) kogu antud skeemi. Mingi
senituntutest täiesti erineva ja uudse skeemi leiutamist Aegnal ei saa vast pidada
kuigi tõenäoliseks. Seega on ilmselt kõige loogilisem eeldada, et tegu on paigast
nihkunud kividega. Lõpuks on võimalik, et kuigi Mey kindlasti puhastas labürindi
välja suurima hoolega, võisid tema või tal abiks olnud sõdurid tahtmatult ikkagi
mõne õige kivi eemaldada ja seal kõrval mõne vähemolulise paika jätta. Kivikaare
väljapuhastamisel iseäranis võib ju tekkida alateadlik soov seda jätkata ning on väga
kerge „maha magada“ kohta, kus toimub suhteliselt järsk suunamuutus. Neist
asjaoludest lähtuvalt – sobimatus senituntud skeemidega ja kontrollimise võimaluse
puudumine – tundub kõige mõistlikum jääda esimese rekonstruktsioonikatse kui
kõige tõenäolisema juurde (joonis 6).
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VI. KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED
Kivilabürintide

kui

arheoloogiamälestiste

näol

on

tegu

suhteliselt

noore

mälestiseliigiga, seda nii nende rajamisaja kui ka ametliku tunnustamise poolest.74
Aegna saarel Eerikneeme kõrgeimal kohal asuva osaliselt säilinud kivilabürindi
avastas 1930.-1931. aastal kohapealne kõrge sõjaväelane kaptenmajor Peeter Mey,
kes puhastas selle välja, kirjeldas, plaanistas ja fotografeeris ning seda kõike oma aja
kohta suurepärasel tasemel. Labürindi vanust hindas ta tollal, tuginedes sellele, et 7080 aastaste kuuskede juured olid kasvanud üle kiviringide, vähemalt sajale aastale
(mullakihi paksusele tuginedes arvas ta seda tegelikult veel palju suuremaks). Mey
informeeris oma leiust – Eesti esimesest kindlalt teadaolevast kivilabürindist – Tartu
Ülikooli (TÜ) juhtivat arheoloogi Harri Moorat ning ajaleheartikli kaudu ka
avalikkust. 12. augustil 1931. aastal võeti Hariduse ja Sotsiaalministeeriumis Aegna
kivilabürint „Jeruusalemm“ Mey ja TÜ Arheoloogia Kabineti ettepanekul
registrinumbri 1210 all riikliku kaitse alla ning saadeti välja vastavad teatised.
Vahepealsel ajal hävinuks peetud labürindi leidsid uuesti ja puhastasid kohe ka
sellest suurema osa taas välja kohalikud elanikud Hugo Udusaar ja Ilmar Võtti 2009.
aasta jaanuaris. Sama aasta sügisel toimunud arheoloogiliste uuringute käigus
puhastati kivid kogu labürindi alal lõplikult välja ning plaanistati ja fotografeeriti
taas. Arheoloogide tööga paralleelselt alustati labürinti oma juurtega järjekindlalt
lammutanud puude mahavõtmist. Eelnevast lähtuvalt oleks asjade loogiliseks jätkuks
esimese sammuna taasavastatud konstruktsiooni arheoloogiamälestise staatuse
taastamine. Hoolimata vahepealsel ajal toimunud mõningatest kahjustustest vastab
taasavastatud muistis jätkuvalt kultuurimälestise tunnustele.
Labürindi konstruktsioonist oli säilinud hinnanguliselt umbes 40-45%. Juba
eelmisel korral labürindi esmaavastamise ajal oli kogu labürindi põhjaosa ning
suurem osa lääneosast hävinud, peale selle olid vahepealsel ajal suurimad
kahjustused tabanud labürindi tüübi määramisel esmatähtsat keskmist osa.
Läänemere rannikulabürindid jagunevad peamiselt kahe tüübi vahel: klassikalised,
mis on enamuses, ja kahe spiraaliga, mille puhul rõhutatakse nende ainuomasust
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Norman, P. 1995. Varför är labyrinter fasta förlämningar? – Historiska Nyheter, Nr. 58. Lk. 15.
(Ilves, K. 2003. Merenduslikkus maastikus ja kultuuris, vahendusel).
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Läänemere piirkonnale. Kahe spiraaliga labürint on Aegna puhul säilinud
konstruktsioonifragmentidele tuginedes peaaegu kindlalt välistatud. Kuigi seda tüüpi
on kaks naabruses asuval Aksi saarel olevat labürinti, on nii rahvapärimuse kui ka
labürintide kõrvale laotud aastaarvude 1849 ja 1914 järgi tegu Aegna labürindist
hilisemate rajatistega. Tuginedes Aegna labürindi puhul 1) kindlalt teadaolevale
kiviringide arvule ja 2) ühele äärmiselt olulisele tänaseni säilinud sõlmele labürindi
keskosas (vt. täpsemalt ptk. V), ei jää erilist kahtlust vähemalt selles, et Aegnal oli
tegu klassikalist tüüpi labürindiga, täpsemalt klassikalise 11-käiguringilise
labürindiga, millel oli vastavalt 12 kiviringi ehk tarandit. Arvatavasti oli sama tüüpi
ka 1986. aastal arheoloog Urmas Seliranna juhtimisel Hiiumaal Kootsaarel lahti
kaevatud kivilabürint. Kuid ka ühest üldskeemist lähtudes on võimalik välja pakkuda
detailides omavahel erinevaid lahendusi, eriti labürindi keskosa täpsema kuju kohta,
millest on praeguseks säilinud vaid fragmente. Käesolevale aruandele on lisatud kaks
rekonstruktsioonivarianti, millest esimene (joonis 6) järgib peaaegu kõrvalekalleteta
kõige tavalisemat klassikalist skeemi, kuid teise (joonis 7) koostamisel on püütud
arvesse võtta ka mõningaid ebakindlaid tänaseks suuresti hävinud kiviringide
fragmente. Praeguse uurimisseisu juures on nimetatud variantidest kindlasti palju
usutavam esimene kui teine, sest ühtegi viimasele vastavat paralleeli meil mujalt
leida ei õnnestunud ja mingi senituntutest täiesti erineva ja uudse skeemi leiutamist
Aegnal ei saa vast pidada kuigi tõenäoliseks. Kuid isegi esimese väljapakutud skeemi
puhul jääb labürindi keskosas kaks võimalust: kas kinnise või lahtise ristiga labürint.
Lahtise variandi puhul on võimalik labürint läbi käia ja jõuda tagasi alguspunkti,
ilma et oleks vaja tagurpidi taas läbida sama teed. Samas on suurem osa
teadaolevatest labürintidest siiski kinnise keskristiga tüüpi. Teisest küljest ei ole
sellel asjaolul klassikalise labürindi põhiskeemi seisukohast tähendust, kuna erinevus
seisneb vaid paari-kolme kivi olemasolus või puudumises.
Kui vana on Aegna kivilabürint ja milline oli selle asend kultuurmaastikul? Aegna
labürinti pole võimalik täpselt dateerida ei loodusteaduslike meetodite, leiumaterjali,
ega ka ehitusprintsiibi järgi,75 mistõttu jääb kiviringide ladumise aeg küllaltki
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Lihhenomeetria (sambliku-dateerimise, vt. ptk. III.1) rakendamisel antud labürindi puhul välistab
ilmselt selle korduv lahtikaevamine, millega esimesel korral kaasnes ka kivide õlivärviga
ülevärvimine, samuti asjaolu, et juba esmakordsel lahtikaevamisel kattis säilinud
konstruktsioonielemente paks huumusekiht. Lihhenomeetriline dateerimine eeldaks ka mõõdetavate
samblike absoluutsete dateeringutega seotud kasvukõverate olemasolu uuritava piirkonna kohta.
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lahtiseks. Tuginedes Peeter Mey arvamusele labürindi vanuse kohta võib vaid
oletada, et kivikonstruktsioon on rajatud hiljemalt 19. sajandi alguses. Pigem on tegu
isegi varasema ehitisega, kuna nii Eestis kui ka naabermaades seostatakse
kivilabürintide levikut rootslastest asunikega, kelle hiilgeaeg Aegna saarel jäi
Põhjasõja eelsesse perioodi. Johan Holmbergi poolt 1689. aastal koostatud Aegna
kaardilt on näha, et saare idaosas asus toona kümne majapidamisega küla, millest
vahetult põhja poole jäi ühisheinamaa. Aegna labürindi tänane asukoht Eerikneeme
lõunaosas

jääks

kaardi

põhjal

ühiskasutuses

külaheinamaa

kaugemasse

põhjapoolsesse serva, mida võiks kirjeldada kui suhteliselt eraldatud kohta asula
läheduses. Loomulikult ei saa välistada, et labürindi on rajanud saarele sattunud
igavlevad meremehed, kuna asub ju Aegna olulise laevatee ääres, kuid see tundub
pigem ebatõenäoline. Üsna vähe on teada ka kivilabürintide otstarbe kohta, ent
rahvapärimus kipub neid seostama laste mängude või kalaõnne ja soodsa tuule
palumisega enne mereleminekut, viimastel juhtudel seega teatud sorti maagiaga. Juba
1687. aasta revideerimisel rõhutati saarel valitsenud vaesust, sest kalapüügist jätkus
vaid hädapäraseks äraelamiseks, suvekuudel olevat hädaga isegi Soome vetesse
pikematele püügiretkedele sõidetud.76 Sellest tulenevalt võiks kalaõnne palumise
traditsioon olla saarlastele üsna omane. Tõenäoliselt just Lõuna-Soome rannikult või
Stockholmi ja Ahvenamaa skääridest, kus labürinte leidub väga arvukalt, jõudiski
labürindi idee Aegnale. Pärast Põhjasõda on rahvaarv Aegna saarel järsult langenud,
kuna osa elanikke lahkus koos Rootsi võimuga, hakates taas kasvama alles 19. saj. II
poolel.
Omaette küsimuseks on Aegna kivilabürindi edasine saatus. Tallinna Kesklinna
Valitsuse haldusalasse

kuuluval

Aegna saarel

võiks

labürindist

kujuneda

loodusradade ja militaararhitektuuri kõrval üks olulisi turismiobjekte. Samas Aegna
labürint oma tänasel poolikul kujul ei paku tavakodanikule mingit erilist
avastamisrõõmu, pannes saarele saabunud turisti pigem õlgu kehitama. Mõnevõrra
parandas olukorda küll labürindil kasvanud ja kiviringe kahjustanud puude
langetamine, kuid ähvardava võsastumise ning kinnikasvamise eest see ei kaitse.

Rootsi kivilabürintide lihhenomeetrilise dateerimise tulemusena selgus, et klassikalist tüüpi ja kahe
spiraaliga labürintide ehitamises pole ajalist järgnevust, vaid need olid samaaegsed. Aegna labürindi
kivide väljapuhastamisel 20. sajandist varasem leiumaterjal puudus.
76
Nerman, R. Aegna. Lk. 20.
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Edaspidi

on

hädavajalik

vähemalt

labürindi

regulaarne

hooldamine

ja

puhastamine, et hoida seda mõne aastakümne pärast järjekordse taasavastamise eest.
Kurbusega tuleb tõdeda, et neli Eestis juba varem arheoloogiamälestisena kaitse alla
võetud kivilabürinti on tänaseks maastikul juba praktiliselt hoomamatud ning
unustuse hõlma vajunud. Teine, kaugemaleminev võimalus oleks kaaluda Aegna
labürindi

võimalikult

originaalilähedast

restaureerimist

ning

selle

funktsionaalsuse taastamist, millega see muutuks uuesti käidavaks. Kivilabürindi
restaureerimise

eelduseks

on

selle

kunagise

põhimõttelise

tervikskeemi

kindlakstegemine. Taastada võiks skeemi alusel, mida tänaseni säilinud kindlad
labürindi

konstruktsiooniosad

ei

välista,

st.

niiviisi,

et

olemasolevaid

konstruktsioonikive ei liigutata, kuid neile lisatakse uusi. Kui otsustatakse
restaureerimise kasuks, siis soovitame kasutada esimest käesolevale tööle lisatud
rekonstruktsioonikatset (joonis 6) või pöörduda autoriteetse ekspertarvamuse
saamiseks taastamisel kasutatava skeemi osas selle ala tunnustatud spetsialistide
poole, näiteks Jeff Sawardi (Inglismaa)77 või ka Eesti labürinte uurinud John Krafti
(Rootsi)78 poole, kellel on kindlasti rohkem andmeid mujal esinevate labürindikujude
ja võimalike analoogide kohta.
Restaureerimisel oleks harjumuspärane lähtuda anastüloslikust põhimõttest, millele
vastavalt lisatakse restaureerimisel vaid sellised puuduvad osad, mille kohta on
olemas kindlad andmed. Kuni Aegna labürindi skeem ei ole üheselt selge, seni on
põhjust kahelda labürindi tervikliku taastamise sobilikkuses. Seejuures tuleks siiski
arvestada kivilabürindi kui muistiseliigi olemuslikku erinevust peaaegu kõigi teiste
arheoloogiamälestiste liikidega võrreldes. Kivilabürintidel on jätkuvalt olemas
funktsionaalne kasutatavus – seda saab läbi kõndida põhimõtteliselt sama moodi
nagu seda tegid selle rajajad ja ajaloolised kasutajad. Põhjused labürindi
läbikäimiseks ei pruugi tänapäeval olla samad mis ajalooliselt, kuid teatavasti on ka
ajalooliselt kasutatud labürinte väga erinevaid ideoloogiaid rakendades. Näiteks
77

Enam kui kolmkümmend aastat labürintide uurimisele pühendunud Jeff Saward on kirjutanud
mitmeid sellealaseid raamatuid ja annab alates 1980. aastast välja ainsat erialaajakirja „Caerdroia - the
Journal of Mazes and Labyrinths“. Jeff Sawardi postiaadress: 53 Thundersley Grove, Thundersley,
Essex SS7 3EB, England, U.K. Tel: +44 1268-751915.
78
Rootsi labürindiuurija John Kraft on muuhulgas 1990. aastal osalenud labürindiotsingutel
Hiiumaal ja koos Urmas Selirannaga kirjutanud artiklid „Labyrinths in Estonia“ (1990) ning
„„Meremeeste mängud“ ja teised Eesti kivilabürindid“ (1992). John Krafti postiaadress:
Regementsgatan 43, 72345 Västerås, Sweden. Tel: +46 21 184735.
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kivikalme, kui kivilabürindiga tehniliselt, visuaalselt ja maastikul paiknemise mõttes
mõneti sarnane muistiseliik, on selgelt „surnud“ mälestis selles mõttes, et selle
kasutamine algsel otstarbel tänapäeval on mõeldamatu. Kivilabürindi puhul on raske
otsustada, et nüüd ühel hetkel saab selle lugeda „surnud“ mälestiseks, ning et seda
põhimõtteliselt ei ole enam võimalik kasutada. Näiteks kivikalme puhul ei ole
võimalik öelda, et me teame täpselt, mida seal algselt tehti, kuid kivilabürintide
puhul tehnilises mõttes me teame, mida seal tehti – kõnniti labürindi keskpunkti ja
tagasi – olgugi, et me ei tunne neid rituaale ja ideoloogiaid, mida seejuures rakendati.
Sellest lähtuvalt võiks restaureerimist kaaluda isegi juhul, kui ei õnnestu labürindi
skeemi mingite detailide osas saavutada konsensust, ent põhitüübi osas ollakse ühel
meelel, lähtudes mitte niivõrd anastüloslikust materiaalse substantsi restaureerimise
põhimõttest, vaid seades esikohale pigem algse funktsiooni ja esteetilise
terviklikkuse taastamise. Mõneti võiks kivilabürintidega muinsuskaitselises mõttes
olla mälestisena võrreldavad pigem arhitektuuri- kui arheoloogiamälestised selles
mõttes, et arhitektuurimälestistele omaselt on kivilabürintidel olemas võimalik
funktsioon ja kasutus, mida arheoloogiamälestistel reeglina ei ole. Kivilabürintide
kasutus on lakanud küll ammu, kuid on põhjust arvata, et neid on kasutanud grupi
või kogukonna poolt vajadusel aeg-ajalt parandatud, kaotsiläinud kive uute vastu
vahetades või isegi terveid hävinud kiviringide fragmente taastades, eriti kui need
olid tehtud sellistest väikestest kergesti paigast nihkuvatest kividest nagu Aegnal.
Pole isegi võimatu, et labürint on kunagi osaliselt hävinud ning selle hilisemad
taastajad on konstruktsiooni algsest kujust käiguringide ülesladumisel mõnevõrra
kõrvale kaldunud, kuna nende jaoks oli esmatähtis labürindi funktsionaalsus. Selles
mõttes sarnanevad kivilabürindid vernakulaarsete hoonete või kiriku- ja surnuaedade
piirdemüüridega.
Käesoleva aruande näol on Aegna kivilabürindist olemas väga detailne
dokumentatsioon, mis võimaldab ka pärast restaureerimist selgelt eristada labürindi
autentseid osi restaureeritud lisanditest. Säilinud osa labürindist ei oleks puuduvat
taastades vaja üldse kahjustada. Restaureerimiseks võiks kasutada kohalikku
materjali, näiteks rannast korjatud sobiva suurusega kive, mis sarnaneksid säilinud
konstruktsiooniosadele, kuid oleksid mõnevõrra teisiti markeeritud, milleks on
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ilmselt erinevaid variante. Aegna labürindi taastamise või mittetaastamise otsuse
kaalumisel

tasuks

kindlasti

nõu

küsida

naabermaade,

Rootsi

ja

Soome

muinsuskaitseinstitutsioonidelt, sest neil on kindlasti olemas vastav praktika koos
aastakümnetega

välja

kujunenud

kivilabürintide

kaitse

põhimõtete

ja

pretsedentidega.
20.11.2009
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Soome lahes Suursaare lähedal asuval Wieri (Viri) saarel leiduva
kivilabürindi skeem. Labürint on ühe spiraaliga. Joonistanud:
Karl Ernst von Baer 1844. aastal. – Bulletin de la Classe
Historico-Philologique de l´Academie imperiale de Sciences de
St.-Petersbourg. 1. 1844.

11

Joonis 13.

Hiiumaal Kootsaarel 1986. aastal lahti kaevatud kivilabürindi
joonis (mustad on puudunud kivid). Tegu on klassikalise 7
kiviringiga labürindiga. Rekonstrueerinud arheoloog Urmas
Selirand, joonistanud Meeli Pauska. – Eesti Loodus 1992, nr 4, lk
242.

Joonis 14.

Kahe Aksi saarel asuva kivilabürindi skeemid: saare kagutipu
lähedal (vasakpoolne) ja loodetipu lähedal (parempoolne).
Mõlemad on kahe spiraaliga labürindid. Suurema labürindi
kõrvale laotud initsiaalide ja aastaarvu põhjal arvatakse, et
labürindi ehitas saarel elanud rootslasest ohvitser David
Weckman 1849. aastal. Väiksema kõrvale on kividest laotud
„EKA 1914“, mis peaks olema Ewald Konstantin Aksbergi
nimetähed ja labürindi ehitamise aasta. Joonistanud Mart Rahi ja
Tõnu Viik 1977. aastal. – Caerdroia 23, 1990, pp.32-37 (vt:
http://www.labyrinthos.net/estonia.html).

12

Joonis 15.

Klassikalise 11 ringiga labürindi sisselõige Vormsi saarel 1748.
aastal ehitatud tuuliku kerelaual. Tuulik asub alates 1958. aastast
Tallinnas Eesti Vabaõhumuuseumis. Foto: Jaan Rõõmus. – Eesti
Loodus 1992, nr 4, lk 243.

13

Joonis 16.

Johan Holmbergi Aegna saare kaart 1689. aastast koos Kräsuli,
Kumbli ja Rohuneemega. Aegna idaosas asub küla, veel mitmel
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pool rannikul heinamaalapikesed, idarannikul Suurepaadiaugus
tormisadam. Kivilabürint asuks selle kaardi järgi küla kõrval
oleva heinamaa kaugemas servas. Rohuneeme tipus on näidatud
kabel, mida kasutasid ka Aegna elanikud. – EAA. F.1. N.2. S.CII-34.
14

Joonis 17.

Peeter Mey poolt Päevalehes 21.08.1931 avaldatud Aegna
labürindi joonis ja talle tuntud labürinditüüpide skeemid.

15

Joonis 18.

Aegna saarel Eerikneemel asuv kivilabürint 1931. aastal Peeter
Mey poolt Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabinetile saadetud
joonisel. – Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiaarhiiv.
F.22. N.19. S.3. L.3.

FOTOD:
Leht Foto nr

Nimetus

1

Aegna

Foto 1.

labürindi

esmaavastaja

kaptenmajor

Peeter

Mey

väidetavalt labürindi asukohal. P. Mey albumis on selle foto
kõrval tekst: „Isa leitud kivilabürint ennevanasti „Jeruusalemm
Aegna saare rannikul““. Foto on saadud ajaloolane Robert
Nermanilt.
2

Foto 2.

Aegna saarel Eerikneemel asuv kivilabürint 1931. aastal Peeter
Mey poolt Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabinetile saadetud fotol.
– Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiaarhiiv. F.22.
N.19. S.3. L.7.

3

Foto 3.

Esimeste

kiviringide

väljapuhastamine

Aegna

labürindi

taasavastamise päeval 10.01.2009. Fotol töötab Ilmar Võtti
labürindi kaguosas. F: H. Udusaar.
Foto 4.

Kivilabürint 14.01.2009 pärast väljapuhastamist saare elanike H.
Udusaare ja I. Võtti poolt. F: H. Udusaar.

4

Foto 5.

Kivine mererand Eerikneeme idaküljel. Vaade neeme tipust
(põhjast) umbes kivilabürindi suunas, mis praeguseks on jäänud
metsa sisse. Paremal helgiheitja positsioon.

5

Foto 6.

Kivilabürindi asukoht Eerikneeme kõrgeimal kohal lagendiku
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servas (fotol põõsaste taga). Vaade Eerikneeme tee otsast
(läänest).
Foto 7.

Kivilabürindi läheduses leiduvad ehitiste varemed. Ees paremal
elektrijaama osaliselt välja kaevatud vundament, taga keskel
punastest tellistest hoone vare ja taga vasakul Keskkomandopunt.
Vaade kivilabürindi juurest (lõunast).

6

Foto 8.

Kivilabürint (fotol põõsastest vasakul) ja elektrijaama vundament
(tähistatud mõõtelattidega). Vaade Keskkomandopunkti katuselt
(loodest).

7

Foto 9.

Keskkomandopunkti vaade lõunast. Sissepääsu ees kummalgi
pool on raudkividest tugimüürid. Kõrgused seoti reeperi
puudumise tõttu parempoolse tugimüüri välisnurga pealispinnaga
(fotol vasakul).

Foto 10.

Punastest tellistest hoone vare. Kuna see oli ainus konkreetsem
objekt alusplaanil, siis kasutati seda asendi sidumiseks. Vaade
läänest.

8

Foto 11.

Elektrijaama vundament (esiplaanil selle edelanurk) ja taustal
kivilabürint. Vaade läänest.

9

Foto 12.

Elektrijaama vundament. Vaade edelast.

Foto 13.

Kivilabürint enne arheoloogide töö algust. Vaade kagust, taga
lagendik, mille kagunurgas labürint asub.

Foto 14.

Kivilabürint enne arheoloogide töö algust. Vaade kirdest, taga
vasakul Karnapi tee ots.

10
11

Foto 15.

Kivilabürint enne arheoloogide töö algust. Vaade loodest.

Foto 16.

Kivilabürint enne arheoloogide töö algust. Vaade edelast.

Foto 17.

Paremini säilinud kiviringid enne taaspuhastamist arheoloogide
poolt. Vaade lõunast.

Foto 18.

Paremini säilinud kiviringid enne taaspuhastamist arheoloogide
poolt. Vaade põhjast.

12
13

Foto 19.

Labürindi väljapuhastamata edelaosa. Vaade idast.

Foto 20.

Töö labürindi edelaosas. Vaade idast. F: H. Udusaar.

Foto 21.

Töö labürindil. Ees vasakul selle paremini säilinud kiviringidega
idaosa laiendusena tehtud šurf. Vaade kirdest. F: H. Udusaar.
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Foto 22.

Šurf labürindi idaküljel, milles varem välja puhastatutele lisaks
rohkem

konkreetseid

kiviringe

ei

leitud,

vaid

satuti

ebakorrapärasele kivilasule. Vaade loodest.
14

Foto 23.

Kivilabürint pärast esialgset puhastamist. Vaade põhjast.

Foto 24.

Kivilabürindi suures osas hävinud keskosa. Kahest keskmisest
ringist oli omal kohal vaid üksikuid kive. Vaade põhjast.

15
16
17
18

Foto 25.

Kivilabürindi idaosa. Vaade põhjast.

Foto 26.

Kivilabürindi lääneosa. Vaade põhjast.

Foto 27.

Kivilabürindi idaosa. Vaade lõunast, redelilt.

Foto 28.

Kivilabürindi idaosa. Vaade lõunast, maapinnalt.

Foto 29.

Kivilabürindi kaguosa. Vaade põhjast.

Foto 30.

Kivilabürindi kaguosa. Vaade kagust.

Foto 31.

Kivilabürindi edelaosa täiendavalt välja puhastatud kiviringide ja
kivilasuga. Ees vasakul arvatavasti elektrijaama rajamisel
kaevatud kraavi kallas (suures osas juba labürindi puhastustööde
käigus mätastega täidetud). Vaade loodest.

19

Foto 32.

Kivilabürint pärast esialgset puhastamist koos ruudustikuga.
Vaade põhjast. F: H. Udusaar.

20

Foto 33.

Mõõdistamine esimese tööetapi lõpus. Tahhümeetri taga G.
Püüa.

Foto 34.

Kivilabürindi ringide joonistamine. Fotol R. Nurk. F: H.
Udusaar.

21

Foto 35.

Kivilabürint pärast esialgset puhastamist. Vaade edelast.

22

Foto 36.

Tormi poolt juurtega lahti kistud puu labürindi edelaosas (mille
juurestik oli äsja välja puhastatud). Vaade edelast.

Foto 37.

Sama puu lähemalt. Tänu sellele, et puu oli oma juured ajanud
üle kivide, mitte nende alt, ei muutunud kivide asend oluliselt.
Vaade edelast.

23

Foto 38.

Kivilabürint pärast kahe puu eemaldamist ja täiendavat
puhastamist. Vaade põhjast.

24

Foto 39.

Kivilabürint pärast tormiga üles tõmmatud puu eemaldamist ja
selle juurte aluste kivide väljapuhastamist. Vaade edelast.

Foto 40.

Kaevandi esialgsest edelanurgast väljapoole tehtud laiendus.
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Foto keskel on näha neljast suurest kivist moodustuv kirde–edela
suunaline rida. Vaade edelast.
25

Foto 41.

Labürindi keskosa pärast täiendavat puhastamist koos selle
käigus

paremini

nähtavale

tulnud

läänepoolsete

ringide

fragmentidega (fotol paremal). Vaade põhjast.
26

Foto 42.

Labürindi keskosa idapoolsed kiviringid. Vaade läänest.

Foto 43.

Labürindi keskosa idapoolsed kiviringid. Vaade edelast.

27

Foto 44.

Läänepoolsete kiviringide fragmendid. Vaade põhjast.

28

Foto 45.

Labürindi vaade põhjast pärast kõigi sellel kasvanud puude
langetamist. F: H. Udusaar.

Foto 46.

Labürindi vaade lõunast pärast kõigi sellel kasvanud puude
langetamist. F: H. Udusaar.

29

Foto 47.

Känd labürindi kaguosas. F: H. Udusaar.

Foto 48.

Känd labürindi kaguosas. Juurte peal olnud kivid osutusid
suvalisteks. F: H. Udusaar.

30

Foto 49.

Känd labürindi kaguosas. Kiviringi osa taastati juurte all olnud
kividest. F: H. Udusaar.

31

Foto 50.

Labürindi vaade põhjast pärast kõigi kändude juurimist. F: H.
Udusaar.

32

Foto 51.

Labürindi vaade lõunast pärast kõigi kändude juurimist. F: H.
Udusaar.

33

Foto 52.

Arheoloogide seltskond (vasakult): Tõnis Juhkam, Rait Juhkam,
Andres Elliku, Garel Püüa ja Ragnar Nurk. F: H. Udusaar.

Foto 53.

Meid kõikvõimalikul moel abistanud saare elanikud Hugo
Udusaar (keskel) ja Ilmar Võtti (paremal) koos arheoloog R.
Nurgaga.
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„Sulane“ 2002, nr 1. Algallikas teadmata.
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kiviringiga labürindi joonistamiseks tuleb lisada üks „L“ põhikujundi igasse
nurka juurde ja ühendada lahtised otsad kaartega sarnaselt nagu esimeselgi
juhul. – Joonis internetist, algallikas teadmata.

Kivilabürint Aegna saarel Eerikneemel 2009. aastal. Joonised

Leht 8

Joonis 10. Põhja-Euroopa kivilabürintide klassifikatsioon A. A. Kuratovi,
1970, järgi. Mart Rahi ja Tõnu Viigi joonis. – Eesti Loodus 1978, nr 5, lk 315.

Joonis 11. Teadaolevad ja oletatavad labürindid Eestis rootslasest
labürindiuurija John Krafti järgi. Viirutatud on rootslastega asustatud alad
(Paul Johanseni, 1951, järgi). – Eesti Loodus 1992, nr 4, lk 243.
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Joonis 12. Soome lahes Suursaare lähedal asuval Wieri (Viri) saarel leiduva
kivilabürindi skeem. Labürint on ühe spiraaliga. Joonistanud: Karl Ernst von
Baer 1844. aastal. – Bulletin de la Classe Historico-Philologique de
l´Academie imperiale de Sciences de St.-Petersbourg. 1. 1844.
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Joonis 13. Hiiumaal Kootsaarel 1986. aastal lahti kaevatud kivilabürindi
joonis (mustad on puudunud kivid). Tegu on klassikalise 7 kiviringiga
labürindiga. Rekonstrueerinud arheoloog Urmas Selirand, joonistanud Meeli
Pauska. – Eesti Loodus 1992, nr 4, lk 242.

Joonis 14. Kahe Aksi saarel asuva kivilabürindi skeemid: saare kagutipu
lähedal (vasakpoolne) ja loodetipu lähedal (parempoolne). Mõlemad on kahe
spiraaliga labürindid. Suurema labürindi kõrvale laotud initsiaalide ja
aastaarvu põhjal arvatakse, et labürindi ehitas saarel elanud rootslasest
ohvitser David Weckman 1849. aastal. Väiksema kõrvale on kividest laotud
„EKA 1914“, mis peaks olema Ewald Konstantin Aksbergi nimetähed ja
labürindi ehitamise aasta. Joonistanud Mart Rahi ja Tõnu Viik 1977. aastal. –
Caerdroia 23, 1990, pp.32-37 (vt: http://www.labyrinthos.net/estonia.html).
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Joonis 15. Klassikalise 11 ringiga labürindi sisselõige Vormsi saarel 1748.
aastal ehitatud tuuliku kerelaual. Tuulik asub alates 1958. aastast Tallinnas
Eesti Vabaõhumuuseumis. Foto: Jaan Rõõmus. – Eesti Loodus 1992, nr 4, lk
243.

Kivilabürint Aegna saarel Eerikneemel 2009. aastal. Joonised

Leht 12

Joonis 16. Johan Holmbergi Aegna saare kaart 1689. aastast koos Kräsuli,
Kumbli ja Rohuneemega. Aegna idaosas asub küla, veel mitmel pool
rannikul heinamaalapikesed, idarannikul Suurepaadiaugus tormisadam.
Kivilabürint asuks selle kaardi järgi küla kõrval oleva heinamaa kaugemas
servas. Rohuneeme tipus on näidatud kabel, mida kasutasid ka Aegna
elanikud. – EAA. F.1. N.2. S.C-II-34.
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Joonis 17. Peeter Mey poolt Päevalehes 21.08.1931 avaldatud Aegna labürindi
joonis ja talle tuntud labürinditüüpide skeemid.
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Joonis 18. Aegna saarel Eerikneemel asuv kivilabürint 1931. aastal Peeter
Mey poolt Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabinetile saadetud joonisel. –
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiaarhiiv. F.22. N.19. S.3. L.3.
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FOTOD

Foto 1. Aegna labürindi esmaavastaja kaptenmajor Peeter Mey väidetavalt
labürindi asukohal. P. Mey albumis on selle foto kõrval tekst: „Isa leitud
kivilabürint ennevanasti „Jeruusalemm Aegna saare rannikul““. Foto on
saadud ajaloolane Robert Nermanilt.
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Foto 2. Aegna saarel Eerikneemel asuv kivilabürint 1931. aastal Peeter Mey
poolt Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabinetile saadetud fotol. – Tallinna
Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiaarhiiv. F.22. N.19. S.3. L.7.
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Foto 3. Esimeste kiviringide väljapuhastamine Aegna labürindi
taasavastamise päeval 10.01.2009. Fotol töötab Ilmar Võtti labürindi
kaguosas. F: H. Udusaar.

Foto 4. Kivilabürint 14.01.2009 pärast väljapuhastamist saare elanike H.
Udusaare ja I. Võtti poolt. F: H. Udusaar.
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Foto 5. Kivine mererand Eerikneeme idaküljel. Vaade neeme tipust (põhjast)
umbes kivilabürindi suunas, mis praeguseks on jäänud metsa sisse. Paremal
helgiheitja positsioon.

Kivilabürint Aegna saarel Eerikneemel 2009. aastal. Fotod
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Foto 6. Kivilabürindi asukoht Eerikneeme kõrgeimal kohal lagendiku servas
(fotol põõsaste taga). Vaade Eerikneeme tee otsast (läänest).

Foto 7. Kivilabürindi läheduses leiduvad ehitiste varemed. Ees paremal
elektrijaama osaliselt välja kaevatud vundament, taga keskel punastest
tellistest hoone vare ja taga vasakul Keskkomandopunt. Vaade kivilabürindi
juurest (lõunast).
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Foto 8. Kivilabürint (fotol põõsastest vasakul) ja elektrijaama vundament
(tähistatud mõõtelattidega). Vaade Keskkomandopunkti katuselt (loodest).
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Foto 9. Keskkomandopunkti vaade lõunast. Sissepääsu ees kummalgi pool
on raudkividest tugimüürid. Kõrgused seoti reeperi puudumise tõttu
parempoolse tugimüüri välisnurga pealispinnaga (fotol vasakul).

Foto 10. Punastest tellistest hoone vare. Kuna see oli ainus konkreetsem
objekt alusplaanil, siis kasutati seda asendi sidumiseks. Vaade läänest.
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Foto 11. Elektrijaama vundament (esiplaanil selle edelanurk) ja taustal
kivilabürint. Vaade läänest.

Foto 12. Elektrijaama vundament. Vaade edelast.
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Foto 13. Kivilabürint enne arheoloogide töö algust. Vaade kagust, taga
lagendik, mille kagunurgas labürint asub.

Foto 14. Kivilabürint enne arheoloogide töö algust. Vaade kirdest, taga
vasakul Karnapi tee ots.
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Foto 15. Kivilabürint enne arheoloogide töö algust. Vaade loodest.

Foto 16. Kivilabürint enne arheoloogide töö algust. Vaade edelast.
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Foto 17. Paremini säilinud kiviringid enne taaspuhastamist arheoloogide
poolt. Vaade lõunast.

Foto 18. Paremini säilinud kiviringid enne taaspuhastamist arheoloogide
poolt. Vaade põhjast.
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Foto 19. Labürindi väljapuhastamata edelaosa. Vaade idast.

Foto 20. Töö labürindi edelaosas. Vaade idast. F: H. Udusaar.
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Foto 21. Töö labürindil. Ees vasakul selle paremini säilinud kiviringidega
idaosa laiendusena tehtud šurf. Vaade kirdest. F: H. Udusaar.

Foto 22. Šurf labürindi idaküljel, milles varem välja puhastatutele lisaks
rohkem konkreetseid kiviringe ei leitud, vaid satuti ebakorrapärasele
kivilasule. Vaade loodest.
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Foto 23. Kivilabürint pärast esialgset puhastamist. Vaade põhjast.

Foto 24. Kivilabürindi suures osas hävinud keskosa. Kahest keskmisest
ringist oli omal kohal vaid üksikuid kive. Vaade põhjast.
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Foto 25. Kivilabürindi idaosa. Vaade põhjast.

Foto 26. Kivilabürindi lääneosa. Vaade põhjast.
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Foto 27. Kivilabürindi idaosa. Vaade lõunast, redelilt.

Foto 28. Kivilabürindi idaosa. Vaade lõunast, maapinnalt.
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Foto 29. Kivilabürindi kaguosa. Vaade põhjast.

Foto 30. Kivilabürindi kaguosa. Vaade kagust.
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Foto 31. Kivilabürindi edelaosa täiendavalt välja puhastatud kiviringide ja
kivilasuga. Ees vasakul arvatavasti elektrijaama rajamisel kaevatud kraavi
kallas (suures osas juba labürindi puhastustööde käigus mätastega täidetud).
Vaade loodest.
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Foto 32. Kivilabürint pärast esialgset puhastamist koos ruudustikuga. Vaade
põhjast. F: H. Udusaar.
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Foto 33. Mõõdistamine esimese tööetapi lõpus. Tahhümeetri taga G. Püüa.

Foto 34. Kivilabürindi ringide joonistamine. Fotol R. Nurk. F: H. Udusaar.

Kivilabürint Aegna saarel Eerikneemel 2009. aastal. Fotod
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Foto 35. Kivilabürint pärast esialgset puhastamist. Vaade edelast.
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Foto 36. Tormi poolt juurtega lahti kistud puu labürindi edelaosas (mille
juurestik oli äsja välja puhastatud). Vaade edelast.

Foto 37. Sama puu lähemalt. Tänu sellele, et puu oli oma juured ajanud üle
kivide, mitte nende alt, ei muutunud kivide asend oluliselt. Vaade edelast.
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Foto 38. Kivilabürint pärast kahe puu eemaldamist ja täiendavat
puhastamist. Vaade põhjast. F: H. Udusaar.
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Foto 39. Kivilabürint pärast tormiga üles tõmmatud puu eemaldamist ja selle
juurte aluste kivide väljapuhastamist. Vaade edelast.

Foto 40. Kaevandi esialgsest edelanurgast väljapoole tehtud laiendus. Foto
keskel on näha neljast suurest kivist moodustuv kirde–edela suunaline rida.
Vaade edelast.
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Foto 41. Labürindi keskosa pärast täiendavat puhastamist koos selle käigus
paremini nähtavale tulnud läänepoolsete ringide fragmentidega (fotol
paremal). Vaade põhjast.
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Foto 42. Labürindi keskosa idapoolsed kiviringid. Vaade läänest.

Foto 43. Labürindi keskosa idapoolsed kiviringid. Vaade edelast.
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Foto 44. Läänepoolsete kiviringide fragmendid. Vaade põhjast.
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Foto 45. Labürindi vaade põhjast pärast kõigi sellel kasvanud puude
langetamist. F: H. Udusaar.

Foto 46. Labürindi vaade lõunast pärast kõigi sellel kasvanud puude
langetamist. F: H. Udusaar.
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Foto 47. Känd labürindi kaguosas. F: H. Udusaar.

Foto 48. Känd labürindi kaguosas. Juurte peal olnud kivid osutusid
suvalisteks. F: H. Udusaar.
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Foto 49. Känd labürindi kaguosas. Kiviringi osa taastati juurte all olnud
kividest. F: H. Udusaar.
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Foto 50. Labürindi vaade põhjast pärast kõigi kändude juurimist (15.11.2009).
F: H. Udusaar.
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Foto 51. Labürindi vaade lõunast pärast kõigi kändude juurimist (15.11.2009).
F: H. Udusaar.
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Foto 52. Arheoloogide seltskond (vasakult): Tõnis Juhkam, Rait Juhkam,
Andres Elliku, Garel Püüa ja Ragnar Nurk. F: H. Udusaar.

Foto 53. Meid kõikvõimalikul moel abistanud saare elanikud Hugo Udusaar
(keskel) ja Ilmar Võtti (paremal) koos arheoloog R. Nurgaga.

Kivilabürint Aegna saarel Eerikneemel 2009. aastal. Fotod

Leht 33

LISA 2: EPILOOG (23.11.2009)
20. novembril 2009. aastal, vahetult pärast käesoleva „Aegna saarel Eerikneemel asuva
kivilabürindi arheoloogiliste uuringute aruande“ valmimist, saime saare kohalikult
elanikult Hugo Udusaarelt teada, et ta on juba vahepeal omal algatusel labürindi
täismahus taastanud (vt. allolev foto).
12. oktoobril 2009. aastal Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile (ja koopiana OÜ Agu
EMS-ile) saadetud kirjas kinnitas sama isik valmisolekut oodata enne labürindi
taastamisele asumist ära arheoloogiliste uuringute aruanne ja kooskõlastada oma
tegevus TKVA-ga: „Sõltuvalt Agu EMS OÜ aruandest ja Tallinna Kultuuriväärtuste
ameti lõppotsusest olen valmis alates novembrist kuni selle aasta lõpuni tegelema
labürindi täismahus taastamisega (sõltumata rahastamisküsimustest). Mõistagi oleks
taastamise aluseks arheoloogide koostatud labürindi skeem ning labürindile jäetud
mõõtruudustik.“ Taastamise aluseks näib foto järgi olevat võetud R. Nurga ja H.
Udusaare poolt ühiselt käesoleva aruande jaoks koostatud skeem (vt. joonis 6), mis on
küll praeguse uurimisseisu juures kõige tõenäolisem labürindi kunagine kuju, kuid mitte
ainuvõimalik ja oleks seetõttu vajanud kindlasti sõltumatut ekspertarvamust, enne kui
seda kasutada. Arvatavasti pole järgitud ka antud aruande kokkuvõttes esitatud soovitust
lisatavad kivid vanadest erinevalt markeerida. Kuna pole selge, mil määral on
taastamise käigus paigast liigutatud säilinud konstruktsioonikive (rohkem kui see oli
hädavajalik ja paratamatu labürindil kasvanud puude kändude juurimiseks), siis peab
edasine uurimine selgitama, kas kivilabürint vastab enam kultuurimälestise tunnustele.

Foto. H. Udusaare foto taastatud labürindist 19.11.2009. a. seisuga.

