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Mõningatest Koguva vanema ajaloo aspektidest 
 
Sissejuhatus 
Allpool on kirja pandud mõni loodetavasti põnev infokild, mida varasemad uurijad on 
käsitlenud kas möödaminnes või siis üldse mitte. 
 
Kõigepealt peab alustama algusest 
 
Koguva küla territooriumil asub kaks kivikalmet (reg nr 12499 ja 12500).  
 
Raamatust Saaremaa ja Muhu muinasjäänused 1924 (kirjaviis muutmata): 
Noorem rauaaeg, üksikleiud:  
Hoburaudsõlg ja viienurgeline naast või sõlg, kuski Kogova kl maal. Lähemalt teadmata. 
Kirves, laia lõugteraga, kuski Kogova kl alal. 
 
Vabadus- ehk läänikiri 
 
Koguva ajalooga on igaüks meist mingil moel kursis. Kõik teavad seda, et 1532. aastal 
andis Saksa ordu Liivimaa haru maameister 1494-1535 Wolter von Plettenberg (1450-
1535) Koguva külale vabaduskirja, millega kohustus vabatmehi vastutasuks korraldama 
postivedu Saaremaa kirdenurgas asuva Maaslinna ja mandri (vist põhiliselt Pärnu) vahel. 
Koguva küla ajaloo nö nurgakivi lähemalt uurides selgub, et meie üldised teadmised on 
siiski võrdlemisi pealiskaudsed.  
 
Foto 1911. a. – Koguva vabaduskiri 
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Kõigepealt peab mainima seda, et mingit Koguva küla 16. sajandi esimesel poolel veel ei 
eksisteerinud. 2,5 adramaa suuruses väikemõisas elutses vaid Hansken koos oma 
perega.   
 
Plettenberg läänistas Hanskenile mainitud adramaad, määras koormiseks tasuda igal 
aastal 6 marka, korraldada igal aastal Maasilinna foogtile (kes läänikirja väljaandmise ajal 
oli Rutger von Schwansbell) üks kostitus ja lisaks pidama üht head sõjaratsut härra 
foogtile välja läkitada, kui tarvis tuleb (väljavõte läänikirjast, siin ja edaspidi tõlke autor Enn 
Tarvel). Hansken võis oma lääni pärandada kõigile tema õigetele, tõelistele pärijatele ehk 
siis ajastutruult oma järeltulijaile meesliinis. 
 
Plettenberg andis Koguva Hanskenile vabaduskirja, olles 82 aastane. Kolme aasta pärast 
Liivi maameister suri. Selline ajahetk on postikorralduse nurgakivi paigaldamiseks 
üllatavalt hiline, mis võib kaudselt märku anda sellest, et tegemist oli vana privileegi 
kinnitamisega. Me ei tohi unustada asjaolu, et privileeg kehtis ainult juhul kui ta eksisteeris 
reaalselt ja käega katsutavalt paberil. Hävinud dokumenti polnud võimalik oma õiguste 
tõestamiseks esitada. Näitena saame kasutada Võiküla postitalupoegade samasisult, kuid 
kaduma läinud vabaduskirja - kuigi kõik justkui teadsid, et selline kunagi eksisteeris, 
polnud faktilise teadmisega midagi peale hakata ning vabadus asendus teoorjusega. 
Niisiis võis midagi juhtuda ka Koguva hüpoteetiliste vanade vabaduskirjadega, näiteks 
langesid nad tuleroaks. Plettenberg kui pikaaegne maameister teadis ja mäletas ning 
kirjutas uue vabaduskirja, milles võrdlemisi selgelt viitas ka varasema(te)le.  
Küllap on võimalik, et hävinesid ainult Koguva meeste käes olnud privileegid, aga 
ordupoolne dokument jäid alles. 
 
On oletatud, et varasem privileeg pärineb aastast 1389, seega ordumeister Wennemar 
von Brüggenei valitsusajast 1389-1401. See on väga loogiline daatum, sest eelmise 
maaisanda poolt lubatu ei kehtinud uue puhul sugugi automaatselt edasi. 
Eksisteerib Rootsi maakorralduskomisjoni protokolli koopial aastatest 1690–1693 
(“Reduktsions och Ekonomi Komissionen pa Ösel. D. 1:2. Inkvisitioner över amten 1690–
1693”). Selles on kirjeldatud Koguva meeste kohustust toimetada kaks korda nädalas 
Pärnusse posti. Dokumendist nähtub, et see otsus on tehtud “vide Fol. Protokolli 
1389“ põhjal, kuid sellise numbriga protokolli pole olemas, igatahes pole see teada. 
Seetõttu on võimalik, et protokollinumbri asemel on tegemist hoopis aastaarvuga, mil on 
välja antud mingi Koguvat puudutanud algprotokoll. Viide pärineb Andres Parvelt („Koguva 
maavabad Liivimaa vasallteenistuse ja 16. sajandi sõdade kontekstis“). 
 
1645. a Bromsebrö rahulepinguga lahkus Saaremaalt Taani võim ja asendus Rootsi 
omaga. Nagu taolisel puhul kombeks, tuli üle vaadata, tõestada ja kinnitada kõik 
varasemate võimude poolt antud privileegid. Asjaajamises viidatakse Koguva 
olemasolevale läänikirjale saksakeelse sõnaga uralte, mille puhul Kalev Jaago 
(kirjavahetuses nende ridade autoriga) nõustus tähendusega iidvana. 113 aastat vana 
dokument tõenäoliselt polnuks just iidvana. Võrdluseks – sõnaga uradel toodi 
genealoogias esile neid mõisnike suguvõsasid, mis eksisteerisid praegustel Eesti aladel 
vähemalt Jüriöö aegadest. 
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Teiseks, Plettenbergi vabaduskirjas olevad sõnad: Läänistame Hanskenile, vanemale, ja 
kõigile tema õigetele, tõelistele pärijatele poolkolmat (kaks ja pool - M. N.) atra maad 
Väikese väina ääres, nagu see oma piirides ja rajades on ning [mida ta] seni on vallanud 
ja kasutanud, viitaks justkui tavalisele läänikirja uuendamisele.  
Lisaks on Hanskenit nimetatud vanemaks, mis viitab tema mingisugusele eristaatusele 
kogukonnas.  
Läänikiri väljastati 1532. a ainult Hanskenile, kusjuures tollal oli tema majapidamine 
administratiivses mõttes naaberküla Rootsivere hajatalu. Pole teada, kas esimene 
mittevaba ehk siis hilisemate Koguva teotalupoegade eelkäija Keneste Berendt (1617) oli 
tema sugulane. Päriselt välistada ei saa seda, et Berendt oli küll Hanskeni järeltulija, kuid 
mitte pärija – eeldusel, et kõnealust vabadust anti orduajal edasi koos maaomandiga 
vanimale pojale. 
 
Koguva koosnes 1617. aasta vakuraamatu andmetele tuginedes vabast postitalust ja 
Muhu-Suuremõisa teotalust.  
1669. a postikorralduse alane ürik kirjutab neljast postitalust, ilma et kuidagi oleks 
täpsustatud, kuidas käimakord nende vahel jaguneb. Küllap siis oli mingisuguse järjekorra 
määramine Koguva vabatmeeste endi mure. 
 
Veel on teada, et postikorraldusega tegelesid Muhus ka Suure Väina äärse Võiküla 
vabatalupojad (1569 frie bur Sure Mart ; 1592 Woya Matt, lisatud frey). 1702. a Saaremaa 
asehalduri Engelbrecht Mannerburgi kirjas on read (vastuseks postitalupoegade 
kaebusele Muhu-Suuremõisa rentniku poolt pandud lisakoormistele): „Kuna niihästi Muhu 
postitalupojad Koguva külast minu juuresolekul Muhus kui pärast seda ka Võiküla 
postitalupojad Wabbaniko Adam ja Jürgen /---/ ülalnimetatud Võiküla postitalupojad 
nüüdsest peale olema õiglaselt sellest vabastatud, seda enam et need vastavalt esitatud 
vanadele kirjadele, antud Maasilinnas 18. jaanuaril aastal 1560“ (tõlge Endel Priidel). 
Koguva suuline pärimus räägib, et Võiküla meeste vabadus hävinud 1750-60-ndatel, mil 
Kuivastu riigimõisa rentnik von Toll petnud vabaduskirja välja lubadusega teha selle 
loovutajast kubjas. 
Koguva asub Muhu saare läänetipus, Võiküla aga kagunurgas, mõlemad mere ääres. 
 
Niisiis on Muhu saarelt teada vähemalt kaks vabaduskirja, mille väljaandmist lahutab 
omavahel 28 aastat.  
 
Postiveost 
 
Nagu eelpool ehk selgus, pole täpselt teada, millal tegelikult algas Koguva meeste 
postiveo kohustus. Kuni aastani 1559 asus Maasilinnas ordu Saaremaa postitall 
(Bryffstall). Esimene Maasilinn, mis olnud muide puidust, ehitati teadaolevalt 1345. aastal. 
Enne seda toimis postilogistika ilmselt Pöide kindlusest lähtuvalt. Eelpool viidatud 
protokoll, mis pärines aastast 1389, võib postiveo kohustuse viia ajaloos palju 
kaugemasse perioodi. 
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Me kahjuks ei tea, milliseid maismaaühendusi kasutades toimus Koguva meeste liikumine 
postiga ordu ja Taani ajal. Maanteid meile arusaadavas mõttes hakati rajama alles Rootsi 
krooni eestvedamisel. Rootslased olid praktilised ja õgvendasid vanu radasid, mis varem 
kulgesid kaarega ümber iga lombi. Korralike teede rajamisega kadus ühtlasi ettekujutus 
keskaja tegelikust teedevõrgust. 
 
Ka veeteede kirjeldamine nõuab suuremat süvenemist. Kuivastu sadam ehitati alles 17. 
sajandi keskpaiku. Virtsu asus aga asus tollal saarel. Seega ei toimunud varane postiliiklus 
üle Suure väina ilmselt läbi Kuivastu ja Virtsu. 
 
Eelpool selgus, et postikorralduses osalesid ka Võiküla vabatalupojad. Võib vist oletada, et 
Koguva postiratsanik sai Võikülast ülemere-küüti või vähemalt oli sealsel rannal ootamas 
oma paat. Samal moel võis Võiküla postitalupoeg omalt poolt toimetada mandrilt saabuva 
posti Koguva suunal. 
 
Nagu eelpool öeldud, olnuks mandri poolel Virtsu sadama kasutamine problemaatiline. 
Esiteks asus see saarel, hiljem poolsaarel, ja Pärnu poole suundumiseks tulnuks teha 
arvestatav põhjasuunaline ring. Teiseks asus Virtsu piiskopi maadel, seda valitses piiskopi 
vasall ja alati võis varitseda oht, et maabuvat tähtsa kirja kandjat tabab vaenulik rünnak. 
Seevastu ordu maadel võis eksisteerida mingi tugistruktuur, nö randrüütel, kes vajadusel 
abi ja kaitset pakkus. 
 
Võimaliku tegeliku postitee selgituseks tuleb vaadata Vana-Liivimaa kaarti, millel kujutatud 
1534. a situatsiooni. Saare-Lääne piiskopi maad on värvitud lilla värviga, ordu territoorium 
sinisega. Punase joonega on lääne pool Muhu ühendatud Maasilinn ja Koguva; ida pool 
Muhu saart Võiküla ja Pivarootsi. Viimase lähedal asus talikõrts, mida kasutasid taliteed 
mööda Saaremaa poolt tulijad veel tsaariajal. Niisiis on tõenäoliselt tegemist vanima 
meritsi postiteega üle Suure väina marsruudil Maasilinn-Pärnu. 
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Tõenäoline keskaegne Koguva sadam Vanasillanukk asub praegusest sadamast ca 370 m 
lõuna pool. 
 

 
Postiliiklus üle Väikese väina toimus liinil Koguva-Maasilinn vaid kuni 1576. aastani, mil 
taanlased linnuse õhku lasid. Sealtpeale liikus Saaremaa post läbi Orissaare.  
Hiljemalt alates esimese postmaantee valmimist sai Muhupoolseks postisadamaks 
Koguva naaberküla Rootsivere külje all asuva Vahtna sadam. Sadama tähtsus hääbus 
pärast Väikese Väina tammi valmimist 1895. aastal. 
1698. aasta kaardil Koguval oma sadam puudub ning tee viib külast Vahtna ninani, kust 
Pramen liigub kursil Ösell – Mhon. 
 

 



7 
 

Miks pidanuks postiliiklus orduajal üldse Pärnusse suunduma? Linnake polnud tollal mingi 
silmapaistvalt tähtis keskus, mida näitab ka see, et mitte ühestki Pärnu komtuurist ei 
saanud hiljem ordumeistrit. Siiski oli tegemist olulise liiklussõlmega. Saaremaa poolt tulev 
post suundus siit edasi Riiga ning – mis ilmselt olulisem – Riiast tulev tähtis post saabus 
läbi Pärnu Maasilinna. Riia kui Liivimaa kubermangu pealinn jäi Saaremaa posti põhiliseks 
lähte- ja sihtpunktiks kuni tsaariaja lõpuni 1917. aastal. 
 
Postiteenistus nõudis Hanskeni järeltulijatelt kallist lõivu. Koguva sugupuude uurijad on 
leidnud kümneid mehi, kelle saatuseks oli uppumine ametikohustuste täitmisel. Teisalt 
aitas selline karm looduslik valik ellu jääda neil, kes paiknesid Koguva külal piiratud 
territooriumil. 
 
Sant-Jaagu saar 
Muhu koduloouurijad näikse võrdlemisi hästi teadvat, et Koguva, Igaküla ja Rootsivere on 
muiste kandnud koondnime Sant-Jaagu saar. Ei saa salata, et see pärimus on krüptiline. 
Pole mitte midagi teada laialdaselt tuntud Jaagu-nimelisest invaliidist-kerjusest. Samuti 
pole mitte üheltki ajalooliselt kaardilt võimalik leida märki väinast, mis eraldanuks kolme 
omaette asetsevat küla ülejäänud Muhu saarest. 
 
Kõigepealt väinast. Maa-ameti kaardi samakõrgusjoonte analüüs näitab, et Igakülast ja 
Rootsiverest ida poole ning ülejäänud Muhust lääne poole jääb ümbritsevast madalam 
tsoon, kus maapinna kalded on väikesed ja liigniiske ala teket soodustavad. Sinine 
samakõrgusjoon 2,5 m markeerib muinasaja rannajoont, mil rannik Koguvast kuni 
Nautseni kubises mõnusatest lahesoppidest. 
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1800.a kaardilt võib Rootsiverest leida kohanimed Sonni Põld ja Sonni Allune, mis 
paiknevad umbes samakõrgusjoonte 2,5 kuni 7,5 vahelisel alal, kusjuures Sonni põld 
kõrgemal kui Sonnialune. 
 
1800. a kaardi väljavõte

 
 
Eesti keele seletav sõnaraamat 2009: sonn: vesine ala, näit. üleujutatav heinamaa, järve-, 
jõesopp, pehme merekallas; loik.  
 
Koguva ja Igaküla piirilt keset maismaad leiame kohanime Ecko rand, mis praeguste 
kõrgusandmete järgi paikneb samakõrgusjoone 15,0 m tsoonis.  
Igakülast kirdes, umbes kilomeetri kaugusel tollasest rannast, on 1800. a kaardile 
kirjutatud kohanimi Parrala Kurck. 
Eesti keele seletav sõnaraamat 2009: Kurk: 4. (väike, kitsas) väin; väina, lahe vm. veetee 
kitsas koht. „Vormsi saart lahutab mandrist Voosi kurk, Hiiumaast aga Hari kurk“. 
Niisiis on kurk mingi veetee kitsas koht. 
 
Keset eelpool kirjeldatud soist ala, umbes 8 meetri kõrgusel merepinnast on 1800. a 
kaardil kohanimi Suure Laiwa Auck.  
1800. a kaardi väljavõte 
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Mainitud august saab alguse lõunakagusse suunduv kanalisarnane struktuur pikkusega ca 
825 jm. 1800. a kaardil on sellele objektile kirjutatud tekst, milles selgelt näha sõna Canal. 
Kalev Jaago tõlkis kanali ja „suure augu“ kõrval olevad selgitustekstid ja tema poolt 
pakutud eestikeelseks vasteks on: Piki seda kanalit olevat laev sisse purjetanud ja siis 
seal Suure Laiwa Auckus ära uppunud. 
 
Pärimust otse koha pealt, korjatud aastal 1959: Suure laeva soon läheb Eku mäest kuni 
Väikse väinani välja, kaks ja pool kilomeetrit, umbes 8 m lai. Praegus enam nii hästi välja 
ei paista, kadakaid täis kasvan. Riagiti, et suur laev olli ää vaon, sellest see soon. Vanakuri 
sõitn laevaga. Eks vanaeit pesn pesu ja näidan paljast perset. Laev hüpan kolm korda ja 
vajun maa alla. Karjapoisid saen veel pärast kettakaikud masti otsast, mis välja jäi.  
KKI 27, 191 (1) < Muhu khk., Rootsivere k. - A. Schmuul < Ivan Tüür, sünd. 1901. a. 
(1959). 
 
Soon või sonn on tänase päevani näha reljeefkaardilt. Laeva auku peetakse üldiselt 
karstinähtuseks, kus vesi maa all voolab (kurisu).  
 
Reljeefkaart 

 
 
 
Kui maapinna kerkimine toimub Saaremaal ja Muhus üliväga laias laastus tempoga 1 
meeter 300 aasta jooksul (seda näitab rootsiaegsete ja tänapäevaste kaartide 
võrdlemine), siis mäletab järelikult Muhu rahvas kohanime Eku rand ajast umbes 4500-
5000 aastat tagasi? Seda ei saa vist tõenäoliseks pidada. Kas võis Laeva auk olla algselt 
hoopis veerohke allikas, mis hääbus pärast kurisu teket? Või nö nõiakaev, millest maa-
alune vesi välja pulbitses? 
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Kohati on kanalisarnane objekt vähemalt 10 lai. Inimestel polnuks vist vaja kuivenduseks 
nii mahukat kraavi. Reljeefkaardil olev voolusäng on kraavi kohta vast ka liiga 
vabakujuline. Mistõttu siinkohal lihtsalt tuleb võtta teadmiseks, et kohalikud andsid juba 
1800. aastal kartograafile teada, et tegemist on millalgi olnud laevatatava kanali ehk 
inimkäega tehtud objektiga. Selle vana pärimuse ja eelpool esitatud kohanimede kaudu 
võiks Sant-Jaagu saare eksisteerimist mõistlikul määral tõeseks pidada. 
 
Nüüd Sant-Jaagust endast. 
Ei osanud leida mitte ühtegi muud vähegi mõistlikku seletust kui et Sant-Jaak on Püha 
Jakob (ka Püha Jaakobus). M. J. Eisen kirjutab oma Eesti uuemas mütoloogias (1920) 
järgmist: Jakobi on eestlased juba varakult Jaaguks lühendanud. Jaak esineb uue leiva 
andjana, vähemalt hakatakse jakobipäeval, 25. juulil, juba uudseleiba sööma. /---/ Jakob 
nõuab heinatöö lõppu; ta lööb raudnaela heina sisse. Rahvas ütleb, Jakob anda 
põllumeestele käsu kätte: vikat varna! Tööd ei tohi sel päeval teha, vähemalt mitte kuhja, 
muidu põletab selle pikne. Setukestel oli viisiks Sulli külas iga aasta jaagupipäeval püha 
pidada ühe kivi juures, kus sellel puhul villu, lambajalgu ja -päid ohverdati; need ohvriannid 
jäeti pärast vaestele. 
 
Eiseni kirjutis käsitles nn Suuremat Jakobit, kelle mälestuspäev on 25. juuli. Lisaks on 
tuntud veel Jeesuse noorem vend nn Väiksem Jakob, kelle mälestuspäev on 1. mai. Tema 
muide loobiti kividega surnuks, mis loob huvitava paralleeli Pöide ordufoogti Arnoldi ja viie 
orduvenna sarnase saatusega Jüriöö ülestõusu ajal. 
 
Suurem Jaakobus on muu hulgas kaitsepühak neile, kelle igapäevane töö on ratsutamine, 
aga ka rändajatele üldisemalt. Samas postitöötajate pühakuks on hoopis peaingel 
Gaabriel. Niisiis jääb pühaku nime nö sattumise loogika siinkohal konkreetselt Koguva 
meeste postiveoga halvasti ühenduvaks. Võib-olla oli pühaku valimisel oluline ikkagi 
varasem kohustus väikevasallina esimese kutse peale sõtta minna? Taolise kohutustega 
mehe või meeste puhul oli kindlasti oluline hoolitseda enda eest ennetavalt ka religioosses 
mõttes. Teisalt on Püha Jaakobuse nimevaliku algpõhjus võib-olla hoopis Igakülas või 
Rootsiverel. 
 
Selleks, et Püha Jakobi nimi saaks kinnistuda, pidanuks Sant-Jaagu saarel vist olema 
mõni vastavat nime kandev kabel. Kohapärimuses ja -nimedes pole midagi taolist otseselt 
säilunud. Jaagu-nimelisi talusid leidub, aga neile on võimalik leida etümoloogia peremehe 
eesnimest. 
 
Kuidas saaks kabel jäljetult kaduda? Rootsi asevalitseja Saaremaal ja Muhus Per 
Örneklöw andis 1691. aastal välja käsu, mille kohaselt paganliku kombestiku kantsid, 
katoliiklikud kabelid tuleb lammutada. Vastuoluline mõte kuidas kristlikus asutises 
paganlust viljeldi, jäägu siinkohal pikemalt lahti seletamata, kuid tõsiasi on see, et kabelid 
kadusid Muhu ja ka Saaremaa maastikult. Küllalt tihti on vastav pärimus säilunud 
kohanimedes, näiteks nimetatakse mõnda kohta Kabelimäeks vms. Koguva, Igaküla ja 
Rootsivere kohta selline info puudub. 
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Igaküla kohapärimus räägib, et vanasti paiknenud küla tükk maad põhja pool, üsna mere 
ääres. Kuid siis põlenud kõik majad maani maha - põhjust pärimus ei kirjelda - ja 
külarahvas otsustanud kolida kogu elamisega praegusesse asukohta. 
Sarnane kohapärimus eksisteerib ka Koguva kohta. Siin võib ehk veidi kahelda, sest väga 
varane Koguva polnud päris küla, vaid koosnes paarist talust. 
 
Kuid Igaküla põldude põhjapoolses osas on tõepoolest koht, mille kiviaedade asetus 
võimaldab justkui märgata külatänavate ja -tanumate olemasolu.  
 

 
 
Samuti võiks sellele viidata 1698. a kaardil nähtuv Koguvat ja Igaküla ühendav ajalooline 
tee, mis suundub suure ringiga põhjast ümber külade vahel  asuvate muinaspõldude.  
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Millisel põhjusel võis terve küla maha põleda? Muhu on Liivi sõjast (1558-1583) saadik 
langenud rüüstajate ohvriks. 1563. a vallutasid roostlased paariks aastaks endise 
Maasilinna ordualad, ka Muhus. 1575-76. aastail korraldasid Ivan Vassiljevitši (1530-1584) 
väed saartele kaks rüüsteretke. Muhus kui justkui eikellegimaal röövisid ja laastasid 
karistamatult Poola ja Rootsi teenistuses olnud mõisamehed. Seejärel vallutasid Kalmari 
sõja (1611-1613) käigus Rootsi salgad 1611. a suvel Muhu kuuks ajaks ja laamendasid 
seal segamatult. Võrdluseks – 1612. a väisasid samad väed Saaremaad ja põletasid seal 
maani maha tollase Kuressaare linna. 
Kas võis Sant-Jaagu kabel või väikekirik asuda Igaküla oletatavasti põlenud asemel? See 
seletaks ühtlasi ka puuduva pärimuse. 
Igakülas oli Laasu talu kõrval Risti vabadikutalu, tekkis umbes 1850. aasta paiku. Selle 
kohta kirjutab Muhu genealoog ja koduloolane Ülo Rehepapp, et nime tekkepõhjus on 
teadmata. Vabadikutalu asukoht on umbes oletatavast maha põlenud külast edelas, 
praeguse küla  1800. a kaardilt võib leida Risti saadu, mis vist eksisteerib nimetuna juba 
1698. a kaardil. See koht jääb külasüdamest idakagu suunas. 
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Koguva maakasutuse lühiajalugu 
 
Koguva vanemast kaardimaterjalist. 
Teadupoolest koosnes ajalooline Koguva küla kahest täiesti erineva staatusega osast. 
Postitalupojad olid vabad ja ei kuulnud ühegi mõis alla, seevastu ülejäänud talupojad olid 
Muhu-Suuremõisa pärisorjad. Seetõttu paiknevad Koguva küla erineva staatusega osad 
enamasti erinevatel kaartidel. Õnneks leidub kaks üldkaarti (1698. ja 1800. a omad), kus 
saab korraliku ülevaate külast tervikuna. Just mainitud kaartide koostamise vahelisel ajal 
leidsid aset Koguva asustusajalugu kardinaalselt muutnud sündmused ning seetõttu 
saame luua toimunust ettekujutuse. Kummaline, et varem polegi üksi uurija sellele nö 
joonistulikku tähelepanu pööranud.  
 
Koguva küla varasem ajalugu näitab, et kuni 1800. aastani olid kõikide talupoegade, 
maad, nende seisusest sõltumata, lapimaad. 1800. aasta paiku tõmmati Muhu-
Suuremõisa haldaja eestvõttel selge piir. Postitalupojad kolisid piirist mere poole ning 
nende maad määrati samuti sinna. Väidetavalt kaotasid postitalupojad selle tehingu käigus 
mõnevõrra maid. Pärisorjadest talupojad asusid ümber piirjoonest ida poole ja nende 
lapimaad määrati samuti ida poole. Sõna kolima pole siinkohal kasutatud ilmaasjata, sest 
vaid praeguse Tõnise talu rahvas sai jääda edasi oma koju elama, samas kui kõik teised 
pidid vahetama elukohta.  
 
Endiste teoorjade lapimaade korraldamine leidis aset nii hilja kui 1934-1939. 
Postitalupoegade vahepealsest maakorraldusest täiesti selget pilti pole. Teada on, et 
kruntimine leidis aset 1911. aastal. Seega on tõsiasi, et Koguva küla puhul pole üldse 
võimalik vaadata maakasutuse arengut viisil millest võiks tänasel päeval olulist tulu tõusta. 
Kui talupoegadele mõõdeti oma maad välja, siis esimese asjana hakati ümber laduma 
kiviaedu.  
 
1866. a kaardi väljavõte. Muhu-Suuremõisa Koguva lapimaad 

 



14 
 

 
1911.a kaardi väljavõte. „Vaba“ poole maade kruntimise plaan. Roosa kinnistu on 
kogukonna ühiskasutuses olev maa. Varasemalt kasutati seda ala samuti ühiselt, aga 
esimest korda mõõdeti välja selged ja sirged piirid. 
 

 
 
Kõik muutub 
Kruntimistele järgnesid paratamatult suured ümberkorraldused. Lapimaid, eeskätt põlde, 
ümbritsenud kiviaiad võeti lahti ja ehitati uued kohtadesse, kuhu maamõõtja oli plaanil 
jooned tõmmanud. Postitalude poolel jõuti sellega kaugemale, kuna aega oli rohkem. 
Endisel mõisapoolel, tundub, on säilunud rohkem killustatust.  
Väidetavalt ehitati enamus Koguva küla õuesid ümbritsevatest kiviaedadest samuti alles 
pärast kruntimist. 
 
Tõenäoliselt oleks olemasolevat kaardimaterjali kasutades võimalik näidata, kuidas on 
muutunud maakasutus alates 1698. aastast. Kuid kuivõrd on tegemist loomuliku, kuivõrd 
aga piirimuutustega seotud arenguga, vajab minu arvates täiesti omaette täpsustava 
fookuse seadmist. Võib-olla tasukski tegeleda ainult 20. sajandi jooksul toimunuga? 
 
Ühtlasi saab siis ehk selgeks ka see, et me tegelikult kaitseme Koguva hoonestuse, 
kiviaedade ja teedevõrgu puhul ajastut tsaariaja lõpust kuni Teise Maailmasõjani. Üks 
ajastu pole teisest parem, aga fookuse täpsustamine on vajalik.  
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Koguva haljastusest. 
Muinsuskaitse all on ka Koguva haljastus. Mida me siis tegelikult kaitseme? Romantilist 
rohelusse uppuvat Koguvat, ilmselt. Tegelikult sai massiivne rohelus alguse riigikorra 
muutuse ajal. Vanad peremehed surid tasapisi, uued aga käisid iga päev kodust väljas 
tööl. Rohelus võttis võimust ja nüüdseks on tekkinud olukord, kus peame lausa käskima 
maha võtta mõni haige saar või siis puu, mis kasvanud rookatuse lähedale. 
 
Koguva suuline pärimus räägib, et igast õuest võis vaadata merele. 2021. a suve kahul oli 
muinsuskaitse komisjonis arutlusel sadama detailplaneeringu juurde koostatud 
muinsuskaitse eritingimused. Siis arutati sadama kavandatavat hoonestust võtmes, et 
õnneks see ei paista külla ja merelt lähenedes pole jällegi küla näha. Sel hetkel tundus 
mainutud arutlus täiesti loogilisena. 
 
Fotol koolitare 1958. aastal. Taamal meri. 
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Puude rohkus on külale suur probleem. Meie näeme seda teemat ainult läbi 
muinsuskaitseprisma – kas puu on hoonele ohtlik või mitte. Kuid kohalikud elanikud on 
kurtnud ka teise elurikkuva probleemi üle. Vanade majade aknad on pimedad ja puud 
röövivad viimasegi valguse, mis tuba valgustada võiks. 
 
XX sajandi 30-ndate aastate Koguva aerofoto.  
Parema loetavuse huvides on sinisega märgitud katsevööndi põhjapiir; tumelilla joonega 
vihjatud kunagisele mõisa piirile; kollase tekstiga kirjutatud talude nimed; kollase ringiga 
ümbritsetud tuulikud.  
Vasemal pool kunagist mõisapiiri on maad krunditud, piirid sirged, ebamääraseid ristuvaid 
kiviaedu vähe.  
Paremal pool piiri pole veel jõutud vanu piirdeid ümber laduda. 
Ja kui vähe on Koguva õuedes puid! 
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Kaasaegne kaldaerofoto.  
 
Koguva on muutunud metsakülaks. 
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Ülevaade Koguva küla planeeringu ajaloolisest kujunemisest. 
 
Käesoleva töö jaoks vajalike allikatega tutvudes selgus, et varem pole mitte keegi 
püüdnud Koguva asustusajalugu selgelt visualiseerida. Leidub paar päris põhjalikku 
tekstilist käsitlust. Endel Priideli monograafia Koguva ajalugu valmis 2001. aastal. Ülo 
Rehepapp koondas enda kodulehele ylo.rehepapp.com kokku terve Muhu saare 
genealoogilise ajaloo ning sellest moodustab Koguva küla käsitlus lugupidamist väärivalt 
mahuka osa.  
Pilt on parem kui tuhat sõna. Seetõttu sai antud töös väljundiks valitud perioodilised 
külaplaanid, kus talude asukohad on näidatud üsna lihtsa joonega. Täielikult loobuti 
kiviaedade keerulise ja segava mustri esitamisest. 
 
Kõigepealt koostati, kasutades eelpool viidatud allikaid, talude hargnemise skeem (seda 
käesolevas töös ei presenteerita, kuna tegemist on tehnilise abimaterjaliga. 
 
Kuna eesmärgiks oli uurimise käigus tungida nii kaugele minevikku kui võimalik, siis võeti 
nö pöördepuntiks 1698. a kaart ning hakati selle põhjal plaanil rekonstrueerima aegu, mille 
kohta on olemas ainult tekstilised andmed.  
 
1698. a kaardi väljavõte. Vasemal tabel taluperemeeste nimedega.  

 
 
Muidugi ei ole võimalik garanteerida, et kõik läks täkkesse. Kuid eesmärgiks polnud 
tegelikult ju ajaloo ideaalse täpsusega kajastamine, vaid Koguva asustusajaloo nö 
võttestik – kuidas ja kuhu paigutus uus pere siis kui sünnitalust lahkus.  
 
 
 
 
1800. a kaardi väljavõte. Peremeeste nimed on kirjutatud taluõuedele. Punaseks on 
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värvitud vabatalupoegade õued. 
 

 
 
 
Plaanide puhul kehtivad läbivalt järgmised põhimõtted: 
1. Alati on näidatud Koguvat poolitav mõisapiir. Varasemate daatumitega plaanidel on see 
esitatud katkendjoonega 
2. Alati on näidatud kaitseala (tumesinine joon) ja kaitsevööndi piir (kui mahub plaanile, siis 
helesinine joon) 
3. Postitalupoegade elamist tähistav ovaalne tingmärk on kaetud sinise värviga, mõisa 
talupoegade oma punasega. Värvi kasutamise loogika on järjepidev ja kestab kuni 
kaasajani. 
4. Postitalupoegade uut elamist tähistab tumedam sinine, mõisatalupoegade oma oranž 
ovaal. 
5. Mustas raamis oranži noolega näidatakse laienemise suunda. Kui uus asukoht on 
vanast kodust kaugel, siis tehakse olukord selgemaks abistava noolega 
6. Plaani ülanurgas leiduv daatum põhineb üldjuhul mingil samal aastal kirjutatud 
dokumendil, näiteks vakuraamatul või hingeloendil. 
7. Esitatud on ka teedevõrk, kusjuures on püütud lähtuda kaartidest, varasematel aegadel 
püütud hinnata mingeid mõistlikke hetkevajadusi. 
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Plaanimaterjal 
 
Kaks peremeest. Kerstigk peaks olema Hanskeni pärija. Kas ka järeltulija, seda pole 
võimalik öelda. 
Ette ruttavalt võib öelda, et Berendt on pärit Köinastu saarelt, kuhu madala veeseisuga 
võis Koguvalt jala minna. Kõinastu saare ajalooline nimi on Drostenholm. See viitab üsna 
kindlalt sellele, et saar kuulus Maasilinna droostile. Ilmselt mitte isiklikult, vaid ametikoha 
kaudu. Droost oli ametnik, kes tagas korra ja pidas kohut. 
Kerstigku elamine on kohas, kus praegu asub Laasu talu; Berendt aga praeguse Tooma 
kohal. Hüpoteetiliselt võiks pidada neid Koguva vanimateks säilunud õuedeks. 
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Kerstigku majapidamises elutseb tema pärija Tönnies. Jälle pole võimalik tema ja värske 
üleaedse Jurgeni kohta raudkindlalt öelda, kas tegemist on pärijate või poegadega. Jürgen 
asus vist praegu Jaagu talu kohale. 
Sommer Tönniss näikse mujalt tulnud olevat. Tema on vist praeguse Ansu talu õuel. 
Seega on esimene talude lahknemine toimunud lähimaase võimalikku kohta. Samuti on 
uus naaber tulnud vanadele olijatele üleaedseks. Võiks oletada, et küla tekkis kohale, kus 
polnud muinaspõlde, aga samuti metsa. 
Kõik esimesed talud asuvad seal, kus maapind on praegu 10 m kõrgusel merepinnast ehk 
siis natuke tasasemal kohal, mis piirneb tasapisi ranna poole langeva maapinnaga. 
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Kolme postitalu ühendab perenimi Vabamehe. Vanast algkodust on lahkunud Matz, 
kusjuures kohta, kus täna ühtegi õuet pole. 
Mõisa talupoegade sekka on lisandunud Nicke Peter ja Runne Thomas. Matz ja Peter 
jätkava senist mustrit – uus õue tuleb teha vanade kõrvale. Nicke Peter asutas vist koha, 
kus praegu on Vanatoa. Miks Thomas eraldi asetseb (praegusel Käspril)? Jätame kõrvale 
meile teadmata maaomanduslikud nüansid. Kuid reljeefkaart näitab, et Runne Thomase 
merepoolse piiri ääres on 7,5 m samakõrgusjoon, millest alates läheb kallas nagu natuke 
järsemaks.  
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Esimest korda on võimalik lähtuda kaardi andmetest. Postitalupoegi on seekord pandud 
ühisnime Wabbanicko alla. See on muide levinud viga, et vabaniku ja vabadiku staatusi 
peetakse samaks. Vabanik on vaba mees, samas kui vabadik elab võõral maal ning saab 
pärisperemehe maid kokkuleppel kasutada. 
Algkodust on toimunud järjekordne pungumine, sedakorda on Jüri asutanud õue, mis vist 
praegu on Tõnise. 
Kuna algkaardil on majapidamised nummerdatud, siis olgu need sellel plaanil ka näidatud. 
Postitalupojad paigutati nimekirja esimesteks numbriteks, küllap siis kaartmeister pidas 
neid paremaks. 
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Nüüd juhtub midagi imelikku. Kellel allolev plaan silmade ees liiga kirju tundub olevat, võib 
selle ka vahele jätta. 
Oletatavasti tüdines mõis sellest, et vabatalupogade ja pärisorjade lapimaad olid ristipõiki 
segamini ja otsustas korra majja lüüa. Selge vahepiiri tõmbamisega pidi kaasnema ka 
asustuse paigutumine õigele poole piiri.  
Plaanil on kirjed paigutatud nii, et 1698. a peremees on esitatud allpool sinise tekstiga ning 
uus, sisse kolinud peremees mustaga. Kuna Laaso Micheli ja Thoma Ado kolimine venis 
teadmata põhjusel 1807. aastani, siis on nemad eraldi esitatud keskmises reas ja 
sulgudes. 
Peale lihtsa kolimise tekkis kaks peret juurde. Wabbanicko Hanso juurest koliti kahte tallu 
laiali, ehk tulevastesse Ansule ja Vanatoale. Laaso Micheli juurest aga koliti tulevastesse 
Laasule ja Jaagule. 
Ainsana sai oma koju jääda Tõnise Andrus, kes asus õnnepidi õigel pool piiri. 
Sumari Jaan vist pidi endale uue elamise rajama. Või siis loodi see õue Wabbanicko 
Hanso õuelt tulija poolt enne suurt kolimist. Nii või teisiti toimus laienemine jälle vana talu 
aia taha. 
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Eelmisel plaanil esitasime nö suure kolimise, kusjuures Thoma Ado ja Laaso Micheli 
hilinemise näitasime ka ära. Eelmise plaani dateerimisel tuli arvestada seda, et täpne 
sündmuste käik polegi tänaste teadmiste valguses kuupäevaliselt paigas. 
Seekord kirjeldame korralikult kolinud talude laienemist. Hanso Ado pere laienes nii, et 
Andrus läks üleadeks endisele Nikrile, aga Peter rajas uue õue. Võib-olla sai ta osa Nikrist, 
aga võib-olla oli õuede vahel piisavalt ruumi. Hiljem on samas kohas praegune Pärdi, aga 
ka tühjaks jäänud nn Peetri õue. 
 
Tõnise õuelt lahkus Andrus, kes saigi Andruse õue asutajaks. Saartel muide peaks seda 
talunime hääldama Anndruse. 
Kespril toimus samuti laienemine ning Jürri asutas hilisema Jurna. 
Esimest korda on kaardile kantud ka kaks tuulikult (must täpp) 
Weripä pere on hääbunud, kuigi üks selle nime kandja on vist kolinud tulevasele Jaagule. 
Weripä Aue on igatahes tühi ja tühjaks ta ka jääb. 
 
Originaalkaardile olid joonistatud ka elamud. Huvitav on märkida, et Hanso Ado (Ansu) ja 
Tõnise Andruse (Tõnise) elamud olid 1800 täpselt samas kohas ja täpselt sama suured kui 
praegu (arvestades ka Ansu rehealuse varet). 
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Nüüdseks peaks ka endised teoorjad juba vabamehe staatust nautima. Kas nad juba ka 
maaomanikud on, pole teada. Pigem mitte, sest seal pool piiri pole toimunud mitte ühtegi 
jagunemist. 
Koguva laienemistesse on tekkinud uus muster. Kuna kogu õuemaa juba kuulub kellelgi, 
siis on pilk pööratud seni ühiskasutuses olevale alale. Võib ehk oletada, et see on ka veidi 
vähem viljakas. Vist on tühermaad kasutatud paatide kaldale vedamiseks ning võib-olla ka 
võrkude puhastamise kohana. 
 
Ansult on lahkutud ühismaale ja asutatud Välja päristalu. Samuti Ansult tulijad on Jurna 
õuemaale asutanud Ranna vabadikukoha.  
Siin ja edaspidi tähendab läbivalt suurtähtedega nimi päristalu, suure algustähe ja 
väiketähtedega kirjutatu aga vabadikku. 
Lisaks on üldmaale rajatud küla magasiait. 
Nüüdseks on külas 8 tuulikut. 
 
 

 
 
 
 



27 
 

 
 
Vahepeal on endised mõisatalupojad saanud maaomanikeks. Nüüd on neil vabadus 
jagada õuemaad järeltulijaile. Jaagu talust kolitakse üle tee Koplile ja Uiekoplile; Laasult 
aga Põlluväljale. Kuna tegemist on lapimaadega, siis pole õued kuigi suured. 
Küla soovib korralikku kooli. Hoone tuuakse naabersaarelt ka paigutatakse ühismaale 
Koolielu õue nime kandjana. Koolmeistriks vist läheb inimene Tõniselt. 
Pisikene hütt ehitatakse Käspri talu õuemaade nurka, kuid kolib sinna üksik naisterahvas 
Laasult. Elujärg kestab kuni 1933. aastani, hiljem maja laguneb.  
See on muide esimene juhus vabaduseajal kui uude elupaika läheb inimene, kes kolib üle 
mõisapiiri. 
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Kuna külas on õueruumi tõesti vähe, siis leitakse Nuka talu rajamiseks paik kodutalust 
enam kui kilomeetri kaugusel. See ei ole Koguva ajaloo kõige pikem kolimine. Kask 
vanapoissi kolivad põldude taha kohta, mida siiani kutsutakse vanapoiste aiaks. See ei ole 
siiski uue õue asutamine ja jääb kaugele kaitsevööndi piiri taha ka. 
Nuka kirjutab kuulsaks Juhan Smuul oma Muhu monoloogides, kus jutumeheks on Nuka 
Ärni. Ernst Tüüri paneb televiisorikasti sisse Sulev Nõmmik ning filmi Siin me oleme võttes 
toimuvad Nukal.  
Tõniselt asutatakse Saadu. Jääb ebaselgeks, kas tegemist pole mitte osaga ühismaast.  
Jurnalt minnakse üsna mere kaldale ja luuakse Tiigi vabadikukoht. 
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Ansult minnakse üleaedseks, asustatakse osa nn Peetri õuest ning luuakse Pärdi talu. 
Väljalt kolitakse ühismaa kaldaservale ja asutatakse Mihkli vabadikukoht. Sumaril toimub 
suurem pereheitmine. Asutatakse Mihkli-Mäe, Tõnu-Mäe ja 400 m kaugusele Männiku. 
Viimane jääb täna täpselt kaitsevööndi serva taha. Jaagult minnakse ja asutatakse Kalju 
vabadikukoht.  
Kalju ja Männiku ei sobitunud küla mustrisse siis ja ei sobitu nad ka tänasel päeval. 
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Jaagu talu maadele on lubatud rajada tänases mõistes kaks vabadikukohta.  
 
Tühjad platsid on postitalude poolel Peetri õue, Magasiaida (kuulub Muhu Muuseumile) ja 
Kupitse (paikneb külavainul, ei ole mõistlik hoonestada). Mõisatalude poolel on tühjad 
Varipe õue, Uiekopli ja Mihkli-Mäe. 
Kasutamata on kuus endist tuulikukohta. Kolmel tuulikul oleks ehk isegi suvilapotentsiaali, 
kuid kolme asukoht on külavainul. Võib-olla tuleks siin kõne alla tuulikute taastamine 
majutuse eesmärgil. 
Ka üks uus tuulik on lisandunud – selle ehitas Põlluvälja peremees. 
 

 
 
Kokkuvõte 
Koguva talude laienemine toimus liikumisena lähimaks naabriks nii kaua, kuni see oli 
maastikuliselt võimalik. Ühel hetkel muutus uue õue koha leidmine järjest keerulisemaks, 
kusjuures posti- ja mõistalude poolel olid arengud veidi erinevas tempos.  
Lõpuks jõuti paratamatult selleni, et uued õued ei mahtunud enam ajaloolise küla 
territooriumile ning kodu rajamiseks tuli sõna otseses mõttes põllule kolida.  
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Lisa 1 koondkaart vastavalt 2003. a Mõisaprojekt OÜ poolt koostatud ekspertiisile 
 
Nagu eelpool viidatud, on 1800. a kaardil Tõnise ja Ansu rehed täpselt samal kohal ja 
sama suured kui praegu. Võib-olla tasuks nende dateerimised korrata ja märgata midagi, 
mis varem kahe silma vahele jäi. 
Näiteks on Tõnise elumajal puitpõrandate all, vist maapinna kõrgusel, paeplaatidega 
kaetud põrand. 
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Lisa 2 Ülevaade Koguva kohta leiduvatest kaartidest.  
 
Millegipärast on osad leitutest kasutavad ainult AIS otsingusüsteemi kaudu, osad aga 
Saaga kaudu. 
Arvestatud pole maa-ameti serveris leiduvaid üldkaarte.  
 
AIS 

Koguva, Igaküla ja Rootsivere külad 1698. Kaart on pööratud umbes 5 kraadi võrra. 

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=2021071321551684986
7&kokku=12&id=200251741008&f=1&active=&sess_id=2adb2725ff530cd8352280412490
7c40 

 

Koguva küla plaan 1802. 

Talud on tähistatud mummudega, ilma numbriteta. Koguva poolel 8 mummu, üks neist vist 
tuulik, Suuremõisa poolel 4. 

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=2021071321551684986
7&kokku=12&id=200251762987&f=1&active=&sess_id=2adb2725ff530cd8352280412490
7c40 

  

Muhu-Suuremõisa Koguva ja Igaküla külade talumaade plaan 1866 

Ainult teotalude pool, kolm talu, lapimaad. Igakülas on vene keeles kirjas näiteks dvor: 
bobõl Aleksei Sulane (popsikoht) Koguval sellised kirjad puuduvad. Igakülas paiknevad 
kõik popsid siniseks värvitud maatükkidel ja selliseid maatükke on Koguva poolel vähemalt 
kümme, kuid need on ilma popsideta. 

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=2021071321551684986
7&kokku=12&id=200251747073&f=1&active=&sess_id=2adb2725ff530cd8352280412490
7c40 

  

Muhu-Suuremõisa maade kaart 1872. Lk. 2 fragment – paremal Suuremõisa, vasemal 
granitsa derevni Kogoševa potštovovo vedomstva (Koguva postiameti küla piir vms). Lk 3 
sarnane fragment, suurem. LK 6 Koguva teotalude põhiosa – kolm talu ja mitte ühtegi 
popsi. Samad sinised maalapid, mis 1866 kaardi peal. 

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=2021071321551684986
7&sess_id=2adb2725ff530cd83522804124907c40&pealkiri=koguva&naita_ridu=10&sort=
&active=1&viitekood=&leidandmed=&tasand=0&kokku=12&id=200251747068&f=1&v_id=
&a_sort=&a_active=1 

  

Muhu-Suuremõisa Koguva küla maade plaan 1911. Koguva vabatalude plaan, kümme 
majapidamist, uued on Ranna ja Saadu. Vist on ka koolimaja kohal, ühismaal. Ühtegi 
eraldiseisvat popsikohta ei nähtu, vähemalt pole maju peale joonistatud. 

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=2021071321551684986
7&sess_id=2adb2725ff530cd83522804124907c40&pealkiri=koguva&naita_ridu=10&sort=
&active=1&viitekood=&leidandmed=&tasand=0&kokku=12&id=200251747075&f=1&v_id=
&a_sort=&a_active=1 
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Muhu-Suure mõis, Igaküla-Koguva-Rootsivere külad, leht I 1934-1939. Lapimaade liitmise 
plaan. Kaart on pööratud u 45 kraadi võrra. Popsikohti ei nähtu. 

https://ais.ra.ee/index.php?module=202&op=4&tyyp=2&otsing_id=2021071322554488762
1&kokku=25&id=110704505984&f=1&active=2&sess_id=2adb2725ff530cd835228041249
07c40 

  

SAAGA 

1799(1800). Kuus lehte, Koguva kolmandal, põhjapoolsed maad neljandal. Palju 
muinaspõldusid.  

https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=24511&_xr=eNpVj1GOwyAMRO%25
2FCAboYAyHer56ksgLKIjWhTdJW6qp3X1Doin4x%252BHlsDxPQbyT5zQR6VyuBIzHx5W
sNvAw%252FR3%252FneQheFCJJDEvgLfjTlkpFk4AeZJE9CR%252FHuMVnbc6ovJbE%
252BjideSufPNq4g3FOu4aluTKFB2nBmcrm8OmzYHTfsNYH0nRvNvz7oNuNElEZi1ZKQ
Gy69glQV7tOKwPS9ojGYc33TGkqUuU8qghD4j4lHyofl%252FjOe21zZ3ThMdSSqpeeeR5
vtZwnhnzl6%252FUHrj1rGA%253D%253D 

   

1800?  

Üsna skemaatiline plaan, talukohti pole tähistatud.  

https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=24513&_xr=eNpVj1GOwyAMRO%25
2FCAboYAyHer56ksgLKIjWhTdJW6qp3X1Doin4x%252BHlsDxPQbyT5zQR6VyuBIzHx5W
sNvAw%252FR3%252FneQheFCJJDEvgLfjTlkpFk4AeZJE9CR%252FHuMVnbc6ovJbE%
252BjideSufPNq4g3FOu4aluTKFB2nBmcrm8OmzYHTfsNYH0nRvNvz7oNuNElEZi1ZKQ
Gy69glQV7tOKwPS9ojGYc33TGkqUuU8qghD4j4lHyofl%252FjOe21zZ3ThMdSSqpeeeR5
vtZwnhnzl6%252FUHrj1rGA%253D%253D 

  

1800? Kaardil ristitähis kirjaga Ein Leichen Stein, hauakivi. Palju muinaspõldusid. 
https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=24083&_xr=eNpNjEEKgzAURO%252
FyL1ATjNZx5UnKx4T0Q02rRhct3t1EEbqaGd5jGAo%252FQdEyqrPMUHfQwJ%252Fb7Hj
qn51dOfTOUiI1aAkSH3KspKmi0UZXJs8GZMVLlO8pq4RzGtA6vK3LvQT5SS48%252Fmv
p7cXBL%252BwPU4NcpHbbdmsML%252Bg%253D 

   

1802. üsna skemaatiline, talunimed puuduvad. Õuealad tähistatud kollase värviga. 

https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=24080&_xr=eNpNjEEKgzAURO%252
FyL1ATjNZx5UnKx4T0Q02rRhct3t1EEbqaGd5jGAo%252FQdEyqrPMUHfQwJ%252Fb7Hj
qn51dOfTOUiI1aAkSH3KspKmi0UZXJs8GZMVLlO8pq4RzGtA6vK3LvQT5SS48%252Fmv
p7cXBL%252BwPU4NcpHbbdmsML%252Bg%253D 

  

1802, sama, mis eelmine, v.a. õued pole kollased. 

https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=24082&_xr=eNpNjEEKgzAURO%252
FyL1ATjNZx5UnKx4T0Q02rRhct3t1EEbqaGd5jGAo%252FQdEyqrPMUHfQwJ%252Fb7Hj
qn51dOfTOUiI1aAkSH3KspKmi0UZXJs8GZMVLlO8pq4RzGtA6vK3LvQT5SS48%252Fmv
p7cXBL%252BwPU4NcpHbbdmsML%252Bg%253D 
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1809. Teomeeste poole kaart, talunimed puuduvad, õued kollased. Kolm maja ja üks tühi 
õu. 

  

https://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=24516&_xr=eNpNjEEKgzAURO%252
FyL1ATjNZx5UnKx4T0Q02rRhct3t1EEbqaGd5jGAo%252FQdEyqrPMUHfQwJ%252Fb7Hj
qn51dOfTOUiI1aAkSH3KspKmi0UZXJs8GZMVLlO8pq4RzGtA6vK3LvQT5SS48%252Fmv
p7cXBL%252BwPU4NcpHbbdmsML%252Bg%253D 

  

  

 

 

 

 


