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12101 - Välkommen 
Sõda kujutatakse Hollywoodi filmides enamasti kangelastegude 
kordasaatmise kohana, ning eks mõnikord juhtus tõesti ka 
selliseid lugusid... valdava enamuse inimeste jaoks oli tegu aga 
siiski millegi sünge, vägivalda ja kannatusi põhjustava 
kogemusega. Napilt poolteist kilomeetrit peale praamilt 
mahaveeremist jõuategi ühe mälestuskivini, mis on püstitatud 
nende ligi 2000 vormsilase mälestuseks, kes sõja-aastatel kodust 
lahkuma olid sunnitud.  

12102 - Eluring 
Vormsile on iseloomulikud rõngasristid, mille traditsioonid 
ulatuvad varakristlikku aega Põhjamaades. Ristid on valmistatud 
vormsilaste endi poolt ning sageli esinevad ristidel küla nimed, 
vahel ka talu nimed, peaaegu alati aga peremärgid. 
Rõngasristidel on sageli mitu aastaarvu, mis kõik näitavad 
surmadaatumeid. Peremärkide kasutamine saarel oli püsiv ja neid 
leiab veel isegi 1940. a. hauaristidelt. Suveseiklejatel on nüüd 
võimalus ka endil need rõngasristid üle vaadata. 

Lisaks saate kalmistu kõrval asuvalt infostendilt saata vastuse 
kontroll-küsimusele.  

12103 - TVMK 
Vormsi õigeusu kogudus oli Eestis ainulaadne, kuna tegemist oli 
ainukese rootsikeelse õigeusu kogudusega. Asutamisel näis 
koguduse tulevik lootustandev, aga mitmete asjaolude tõttu 
kaotas ta 20. sajandil elujõu ning saarerahvas läks suurel arvul 
tagasi luteri kirikusse. Seetõttu pole ka imestada, et peale 
koguduse tegevuse lõppu hakati kirikuhoonet kasutama kolhoosi 
laohoonena ning praeguseks on ta varemetes.  

12104 - EES - Eesti Eest Surmani 
Samba najal olevale tahvlile on kirjutatud "1929. a. 2. juunil 
avati ja pühitseti siin kogukonna poolt püstitatud mälestuskivi 
meestele, kes langesid Eesti vabadussõjas 1919. a.". Sammas ise 
on aga Vabadussõja mälestussammas, olles ühtlasi üks väheseid 
mälestusmärkidest, mis nõukogude ajal püsima on jäänud. 
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12105 - Pearu 
Vormsi oli üks põhiline koht Lääne-Eestis, kus rootslased on 
elanud juba sajandeid- kõige varasemad teadaolevad dokumendid 
räägivad asustusest juba 13. sajandil. 1930-ndatel elas Vormsil 
peaaegu 3000 rannarootslast. Vormsi Talumuuseumis on 
taastatud rannarootsi talu ja sellega kaasnev. Seda on tehtud nii 
fotode ja kirjalike allikate abil kui ka loomulikult Vormsil 
sündinud ja sõja ajal Rootsi põgenenud rannarootslaste 
mälestuste põhjal. Muuhulgas võib siit leida maitsekalt 
renoveeritud rookatustega hooneid, fotonäitusi ja suurt hulka 
tarbeesemeid. Lisaks toimib ka traditsiooniline suitsusaun, mis 
on uuesti üles ehitatud. 

Ajaloohuvilised suveseiklejad on teretulnud muuseumisse sisse 
astuma (avatud on see K-L 10-17), kuid meid huvitava vastuse 
saamiseks pole see vajalik. 

12106 - Papilahe 
Prästviigi järv on endisest merelahest kujunenud rannajärv ning 
praegu on järv merega ühenduses Prästviigi oja kaudu. Järve 
nimi Preestri laht viitab sellele, et kunagi ulatusid tema veed 
kiriku juurde, kus preester paadiga randa tuli. Nimi võib tuleneda 
ka tõsiasjast, et omal ajal oli järvest kalapüük lubatud vaid 
preestri toidulaua tarbeks. 

Meie juhatame sind aga seekord hoopis suurima selle järve 
põhjaosas avaneva allika juurde. Lisaks kaunile allikavaatele 
leiad sealt ka vastuse siinsele küsimusele. 

12107 - Kivisse raiutud (vol 2) 
Sellele legendile vastuse leidmine on äärmiselt lihtne - nimelt 
tuleb sul vaid leida metsast üks kivi. Väikeseks lisatingimuseks 
on ainult, et kivisse peab olema raiutud tekst: "Mälestuseks parun 
Otto Friedrich Fronhold von Stackelbergile, kui viimasele 
Vormsi saare eraomanikule, südamliku armastusega pühendanud 
tema lesk ja poeg.". Ja et päris iga sellist teksti omav kivi ei 
sobiks, peab see tekst olema ka saksa keeles.  
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12108 - Spontaansus elunormiks 
 

 
See küla on tüüpiline kobarküla, mis on arenenud spontaanselt 
ümber kapsaaia. Ükski talu plaan ei ole ruudukujuline, ükski 
külatänav ei ole üle 30 meetri sirge. Kapsaaia juures oli küla kaks 
ühist kaevu ning ka tuletõrjemaja. Seal, kus oli veepritsimismaja 
tsementalus, on nüüd üks uus suvemaja. 
 

12109 - See ei olegi Püha Jüri? 
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12110 - Tule torni juurde 
19m kõrgune Saxby tuletorn on ehitatud 1864. aastal ja see oli 
esimene omataoline Gordoni süsteemi malmplaatidest tuletorn 
üldse Eestis. Võimsaima vaate tuletornile saab selle eest 
merekaldalt ning just sinna soovitamegi suveseiklejatel sammud 
seada, sest nii saate:  

- kõndida merevees mööda siledat paekivipõhja, 

- teha tutvust merikapsaga, 

- uurida erinevaid kivististe jälgi, 

- palava ilma korral leevendust igasuguste parmude ja sääskede 
vastu ja 

- otseloomulikult ka vastuse selle legendi küsimusele. Otsapotsa 
ja ossakuinummi. 
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12111 - Magistraali 
 

 
Vikipeedia ütleb nii: 

"Valgusfoor ehk foor on liikluse reguleerimisel kasutatav 
valguskoodiga seade. Valgusfoore kasutatakse peamiselt teede 
ristumisel intensiivsete liiklusvoogude reguleerimiseks. Foore 
kasutatakse nii jalakäijate kui ka sõidukite teedel. Tavaliselt on 
kasutusel standardne kolme värviga (roheline, kollane, punane) 
valguskood."  
 
Sellest tulenevalt on igal saarel auasjaks oma intensiivseid 
liiklusvooge reguleerida just nimelt valgusfoori abil - ja nagu me 
üllatusega avastasime, pole ka Vormsi selles osas erand. Kes ei 
karda ummikutes istumist ega kiirteel mahasõidu mahamagamist, 
võivad ka selle foori üle vaadata - on see ju saarel omamoodi 
turismiobjektiks muutunud. 
 





SUVESEIKLUST KORRALDAB
MTÜ RAJAAJAJA

Oksad.ee
OKSTE PURUSTAMINE JA KORISTUS NIINI&RAUAM


	esikaaned SAAR
	SAAR - 5
	kl
	taga

