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Sissejuhatus 
 
Antud töö eesmärgiks on uurida, mida on tehtud Eestis ja Euroopas selleks, et laiem 
avalikkus mõistaks muistsete linnuste olemust ja tähtsust eelkõige nende asukohas. Samuti, 
kuidas on võimalik ajalugu sellistel kohtadel interpreteerida.   
 
Ajalooteaduses on visualiseerimisel laiemalt olnud väga tähtis roll. Praeguseks oleks raske 
ette kujutada ajaloo selgitamist ilma kaartide, skeemide, jooniste, makettide jms 
kasutamiseta.  
 
Muinasteaduses on visualiseerimisel eriti oluline tähendus, kuna enamus uuritavast on väga 
fragmentaalne. Muistset ainelist kultuuri on tegelikult võimalik ainult ette kujutada, 
kasutades säilinud üksikesemeid, nende fragmente, looduses nähtavaid rajatiste jäänuseid ja 
neid uuriva arheoloogiateaduse selgitavaid andmeid. Mida rohkem teadmisi ja erinevaid 
pildikesi meie ajju jõuab, seda täiuslikuma pildi meid huvitavast kultuurist me suudame ette 
kujutada. Uurimiste tulemusel on selgunud, et arheoloogilisi mälestisi, millel pole teostatud 
rekonstruktsiooni, külastab rohkem kõrgemalt haritud inimesi, kui neid, millel on mälestise 
visuaalseks selgitamiseks püstitatud rekonstruktsioon. Sellest järeldub, et teadmistega on 
inimestel tekkinud võime mõista looduses nähtavate ajalooliste fragmentide tähendust. 
Samas said inimesed rekonstruktsiooni omavatelt mälestistelt rohkem teadmisi (Masriera i 
Esquerra 2007,  45). Järelikult on rekonstruktsioon vajalik teadmiste omandamiseks, et 
hiljem kasutada seda iseseisvaks visualiseerimiseks ja nähtu lahtimõtestamiseks. 
 
Oma töös keskendun linnamägede ja teiste muistsete kaitseehitiste 
visualiseerimisprobleemide analüüsile. Muistsed linnused ja kindlustatud asulad omavad 
erilist kohta metsavööndi arheoloogilistes mälestiste seas. Eestis on praeguseks teada 131 
muinaslinnust (Tõnisson 2008, 185–333). Nende hulk suureneb vähehaaval tänu uute 
linnamägede avastamisele, näiteks aastatel 2001–2008 leiti koguni 6 uut muinaslinnust (Valk 
2008, 168). Eelkõige on tegemist looduses hästi jälgitavate objektidega, millel on juba 
vanimate maastikukujunduselementidena inimeste teadvuses eriline koht. Sellisena on neil 
ajalooteaduse kõrval kindlasti ka laiem kultuuriline tähendus.  
 
Ajaloo teadvustamise seisukohalt on linnamägedel sageli ka mõneti eksitav roll. Inimestel on 
teadvuses ettekujutus linnustest kui muistsest keskusest, tähtsaimast metropolist ja  
eesrindlikuimast ehitisest sellest ajast, millest nad pärinevad. Looduses mõnda linnamäge 
külastades selgub, et tegemist on küllaltki väheatraktiivse künkaga, mis viitab pigem 
tagasihoidlikule saavutusele ja madalale arengutasemele. Teadmist omaaegse linnuse 
tegelikest mõõtmetest ja kujust omavad vaid erialaste teadmiste või huvidega inimesed. 
Uuringud näitavad, et suure tõenäosusega lahkuvad külastajad visualiseerimata 
arheoloogiliselt objektilt väiksemate teadmistega kui sinna tulles (Masriera i Esquerra 2007, 
45). Sellest järeldub, et ajaloolise informatsiooni seisukohalt on ajaloo visualiseerimine 
arheoloogilistel mälestistel hädavajalik.  
 
Ajaloo visualiseerimise passiivseteks vahenditeks linnustel on põhiliselt rekonstruktsioonid 
ja infotahvlid. Aktiivseteks vahenditeks on tegutsevad muuseumid või keskused ja 
teemakohane inimtegevus.   
 
Siiski ei ole teadmiste andmine linnuste võimaliku väljanägemise kohta linnamägedel alati 
laiemalt võimalik ja kindlasti ka tingimusteta vajalik. Linnuste hulk on väga suur  ja nende 
omaaegse väljanägemise kohta informatsiooni saada on äärmiselt keeruline, sest 



arheoloogilistel kaevamistel leitakse heal juhul ainult hoonete ja kaitseehitiste alumisi osi. 
Hariduslikus ja teaduslikus mõttes jääb iga rekonstruktsioon seega vähem või rohkem tõest 
kaugele. Rekonstruktsioon muudab ka ajaloolise objekti tegelikku kuju, ehk siis seda 
keskkonda, mille on aeg talle nüüdseks  andnud. Sinna lisanduvad veel otsesed 
muinsuskaitselised piirangud ja arusaamad muististe füüsilisest muutmisest. See ei tähenda 
muidugi, et mitte midagi tegemine kuidagi inimeste ajalooteadvust ja teadmisi suurendaks.  
Linnamägede paremal presenteerimisel on ka muud tähendused ja huvid – kohalik identiteet, 
ajalooharidus laiemalt, turismimajandus jne. Oluliseks faktoriks võib pidada ka rahvusliku 
identiteedi teadvustamist. 
 
Arheoloogilised rekonstruktsioonid pole enam ainult eksperimentaalarheoloogia tulemus 
vaid ka teadlik kommunikatsioon ühiskonnaga – public archaeology. Arheoloogia, kunagi 
akadeemiliste spetsialistide kitsas foorum, on teinud suure tõusu. Humanitaarteaduste 
vajadus avalikkusega lähemalt kommunikeeruda tuleneb muuhulgas asjaolust, et 
demokraatlikes riikides sõltub nende teadusharude finantseerimine järjest rohkem ühiskonna 
teadlikkusest teadusharu tegevuse kohta. Oluliseks on asjaolu, et arheoloogia 
populariseerimisel on oluline osa inimeste käitumisel muinsuskaitse seisukohalt, mis säästab 
nii objekte, kuid hoiab kokku ka muinsuskaitse ressursse. Sellest johtuvalt pööravad Euroopa 
riikide arheoloogid järjest enam tähelepanu oma teadussaavutuste populaarsemale 
presenteerimisele, mille osaks on ka muistsete linnuste ja teiste kaitserajatiste 
rekonstruktsioonid. 
 
Euroopas on arheoloogiliste ehitiste elusuuruses rekonstruktsioone teostatud juba üle saja 
aasta. 1889 aastal püstitati Pariisi Maailmanäitusel otse Eiffeli torni alla  rekonstruktsioonid, 
mis esitlesid rauaaegseid elamuid. Näiteks asus „keldi elamu” rekonstruktsioonis  
külastajatele mõeldud õllemüügipunkt, mis oli mõeldud teema atraktiivsemaks tegemiseks 
(Comis 2006, 78-79). Muistsete linnuste ja muude kaitseehitiste rekonstruktsioone on 
teostatud mitmekümnes paigas. Paljudes toimivad aktiivsed vabaõhumuuseumid. Neist 
enamus on rajatud algsele kohale ja seal teostatud arheoloogiliste uurimuste tulemuste toel. 
 
Oma töös proovin analüüsida , mida Eestis on selles valdkonnas tehtud. Samuti anda 
kokkuvõtlik ülevaade Euroopas teostatud väljapaistvamatest muistsete linnuste ja 
kaitseehitiste presenteerimisest. Eesmärgiks on analüüsida nende projektide tekkimislugu, 
tegevuse põhimõtteid ja tulemusi ning nende teadmiste võimalik kasutamine Eesti vastavate 
projektide teostamisel. 
 
Eestis pole muistsete linnamägede visualiseerimist eraldi käsitletud. Pole ka käsitletud 
arheoloogiliste mälestiste reprodutseerimist ühiskonnale laiemalt. 
Eesti muistsete linnuste kohta on ilmunud rida uurimusi, milledest põhjalikumad on H. 
Moora toimetatud artiklitekogumik Muistse Eesti linnused (1939) ja E. Tõnissoni  Eesti 
muinaslinnad (2008). Laiemale publikule mõeldud populariseerivast kirjandusest on 
raamatuna ilmunud vaid E. Tõnissoni Linnamäed ja maalinnad (1966). Oma töös olen 
kasutanud lisaks eelnevatele ka teisi publikatsioone Eesti linnamägede ja maalinnade 
arheoloogiliste kaevamiste kohta,  eriti neid, mis käsitlevad uurimistöid, mille tulemusel on 
teatud kaitseehituste elemente konserveeritud, restaureeritud ja eksponeeritud . 
 
Kahjuks ei õnnestunud leida eraldi kokkuvõtliku uurimust muistsete linnuste visualiseerimise 
kohta ka mujalt. Eraldi objektide kohta on olemas küll raamatuid ja artikleid kuid mitte 
üldkäsitlust laiemalt. 
 



Kuna arheoloogilised vabaõhumuuseumid, millest antud töös tuleb juttu, on ajas väga 
muutuvad, olen kasutanud palju nende objektide internetilehekülgi. Samuti on sellealase 
teema aktuaalseks kajastamiseks väga oluline ressurss Rahvusvahelise Arheoloogiliste 
Vabaõhumuuseumite Ühingu EXARC kodulehekülg (www.publicarchaeology) ja sama 
organisatsiooni poolt välja antav arheoloogia rekonstruktsiooni ja eksperimendi alane ajakiri 
EuroREA. Euroopa eksperimentaalarheoloogia ühendus Exar annab välja kogumikku 
Experimentelle Archäologie. Laiemalt avaliku arheoloogia ideoloogia kohta on ilmunud 
erinevaid raamatuid ja artiklite kogumikke. 
 
Olen uuringu käigus külastanud Eketorpi, Araiši, Biskupini, Leijre, Fotevikeni, Gross-Radeni 
ja Trelleborgi arheoloogilisi vabaõhumuuseume ja paljusid Eesti muistseid linnuseid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Visualiseerimine Eesti muistsetel linnustel 
  
1.1  Rekonstruktsioonid 
 
Eestis tekkis laiem huvi linnamägede vastu eelmise sajandi kolmekümnendate aastate teisel 
poolel. Oluliseks tähiseks oli 1936. aasta, mil  algas ühtlasi linnamägede põhjalikum 
arheoloogiline uurimine (Tõnisson 2008, 34). Ajendatud oli see paljuski kogu läänemaailmas 
toimuvast rahvusliku eneseteadvuse tõusust. Kuna võõramaine kultuur ja ajalugu sattus 
kohaliku identiteediga võrreldes mõneti põlu alla, leiti, et ”kahtlemata on meile kõige 
lähedasemad meie muinasaega ulatuvad muinasmälestused” (Liiv 1936, 191). 1936. aastal 
pühitseti kolmandat korda võidupüha, mille eriliseks eesmärgiks oli Eesti muistsete linnuste 
märkimine ja jäädvustamine (Võidupüha pühitseme... 1936). Kaitseliiduga eesotsas 
moodustati võidupüha pidamiseks keskkomitee, mille liikmeteks olid tähtsamad hariduse- ja 
kultuurivaldkonna riigiasutused ja ühiskondlikud organisatsioonid. Samas komitees tehti 
ettepanek panna linnamägedele malmist Eesti kaardid linnuste asukohtadega (Võidupüha 
pühitseme..., 1936). Malmist plaatide paigaldamine oli esimene suurem aktsioon linnuste 
tähistamiseks ja ka ajaloo visualiseerimiseks.  
 
Samas kostis  ühiskonnast ka arvamust, et linnamäed ei ole piisavalt atraktiivsed. Tollases 
ajakirjanduses avaldati muuhulgas arvamust, et linnamäed on “...nagu veidi nigeladki raamid 
rahvuslikele pidustustele ning sellele meeleolule, mida need peaksid andma” (Linnused 
hiiteks..., 1936). Sellest võib järeldada, et inimesed ei osanud näha linnamägedes võimu ja 
vägevuse sümboleid, mida neis nägid ajaloost rohkem huvitatud tegelased. Nii tekkis üles 
küsimus linnuse rekonstruktsioonist. Eesti Rahvuslaste Klubi alustas aktsiooni mõne linnuse 
taastamiseks. Eelkõige mõeldi koolinoortele ja turistidele. Arvestades Tallinna kesksust 
transpordisüsteemis kaaluti kas Iru või Lohu (Loone) linnuse võimalusi. Esimese poolt rääkis 
lähedus pealinnale, teise poolt hea kompaktne säilivus (Iru linnuse ennaldamise küsimus 
1936, 71–72). Eesti Rahvuslaste Klubi moodustas erifondi ettevõtmise teostamiseks. 
Esimesel aastal õnnestus saada ka vahendeid Kultuurkapitali fondist (Muinasteaduslikust 
tööst 1937,  91).  
 
Linnuse rekonstruktsiooni eelduseks peeti arheoloogiliste kaevamiste tulemusel valmivat 
teaduslikku rekonstruktsiooni. Kaevamisi Iru linnamäel, mida  juhatasid  R. Indreko ja A. 
Vassar, alustati 15. juulil ja need kestsid augusti lõpuni. Juba tol ajal järgiti muinsuskaitselisi 
põhimõtteid ja teadvustati, et arheoloogilised kaevamised destrueerivad muistist ja sellest 
johtuvalt tuleb kaevamised läbi viia äärmiselt täpselt ja vastutustundlikult.  
 
Üsna kiiresti pärast 1936. aasta suviseid uurimistöid  valmis ka suurepärane kunstiline 
rekonstruktsioonikatse O. Kangilaski poolt, mis ilmus sama aasta 9. novembril Eesti 
Rahvuslaste Klubi ajakirja ERK muinasteaduse erinumbris (  Indreko 1936, joon. 30).  
Arheoloogilised kaevamised Iru linnamäel jätkusid veel 1937.–1938. aastal ja kokku uuriti 
läbi üle 600 m2  suurune ala (Vassar 1939, 58–59; Lang 1996, 35). 1938. aastal valmis ühtlasi 
Iru linnuse makett, mis asub praegugi Tallinna Linnamuuseumi filiaalina tegutsevas Kiek in 
de Kökis.   
Esimest katset teostada suurejooneline linnuse rekonstruktsioon võib pidada  kavade ja 
põhimõtete poolest väga eesrindlikuks. Töid tehti enamjaolt annetustena hangitud rahaliste 
vahenditega ja muinsuskaitseliselt ning teaduslikult kõrgel tasemel. Kaasatud ja teadvustatud 
olid läbi meedia suured rahvahulgad. 1938. aasta mai-, juuni- ja juulikuu jooksul käis Iru 
linnusel umbes 10 000 külastajat (Huvi Iru linnuse...1938). Teise Maailmasõja sündmustes 



Iru linnuse rekonstruktsiooni plaanid soikusid. Pärast sõda seda teemat esile enam ei tõstetud, 
paljuski arvatavasti selle omaaegse rahvusliku ideoloogia tausta pärast.  
 
1930. aastate teisel poolel tehti arheoloogilisi kaevamisi veel mitmel muinaslinnusel nagu 
Muuksi linnamäel, Kuusalu Pajulinnas, Peedu Kerikmäel, Lõhavere linnamäel, Varbola 
Jaanilinnas ja Asva Linnamäe põllul (Tõnisson 2008, 34). Siinkohal on huvitav märkida, et 
ka Peedu Kerikmäe esimesel kaevamissuvel avastatud andmete põhjal esitati kohe ka selle 
muinaslinnuse kaitseehitiste skemaatiline rekonstruktsioonjoonis (Moora 1936, joon.1). 
Kolm aastat hiljem, mil ilmus põhjalik artikkel Lõhavere linnamäe kaevamiste tulemustest, 
lisati ühe illustratsioonina linnuse valli kolmanda ehitusjärgu rekonstruktsioonjoonis, mis on 
küllaltki hästi ja igale lugejale arusaadavalt teostatud  ( Moora, Saadre 1939, joon. 128). 
 
Sõjajärgsel ajal jätkusid arheoloogilised uurimistööd muinaslinnustel juba alates 1948. 
aastast ja igal suvel tehti uurimistöid isegi mitmel muistisel (Tõnisson 2008, 34–38). Üllatav 
on see, et kuni 1980. aastate teise pooleni pakkusid arheoloogid Eestis välja vaid ühe – 
Lõhavere linnuse – rekonstruktsioonjoonise (joon. 1 ; Moora 1965, tahvel II). Mõnevõrra 
varem, 1950. aastate alguses, oli Viljandi muuseumi initsiatiivil valminud ka Lõhavere 
linnuse makett., ja  
Võrdlusena on huvitav märkida, et näiteks juba 1930. aastatel jäeti mõne kalme kaevamistel 
leitud kalmekonstruktsioonid avatuks (Verevi Sandimardi, Jaagupi tarandkalme), et neid 
saaks kasutada turismi- ja õppe-eesmärkidel (Lõugas, Selirand 1989, 53). 1968. aastal valmis 
esimene muinaskalme – Lehmja-Loo tarandkalme –  rekonstruktsioon (Lõugas, Selirand 
1989, 52). Pärast seda hakati mitmel pool läbikaevatud kalmeid rekonstrueerima või 
väljakaevatud konstruktsioone konserveerima (Kõmsi kivikalmed, Liiva-Putla kalmistu, 
Muuksi kivikangrud,  Jõelähtme kivikirstkalmed jne).  
 
Linnustel avastatud kaitseehitiste jäänuseid hakati konserveerima ja osaliselt rekonstrueerima 
alles 1970. aastate lõpul ning  need ettevõtmised olid seotud arheoloogiliste  kaevamiste 
huvitavamate tulemustega. 1977.–1979. aastal kaevati Virumaal 4 m laiuse kaevandiga läbi 
Pada II muinaslinnuse otsavall, mille välisküljel avastati paekividest kuivmüür, mis oli kohati 
suhteliselt hästi säilinud (  Tamla 1978, 353–357; 1980, 380–381). Seetõttu laoti valli 
väliskülje müür uuesti üles ja jäeti muinaslinnuse külastajaile vaatamiseks.  
 
Aastatel 1984–1985 kaevati lahti Pada I linnuse väravakäik, mille kuivmüürina laotud 
külgseinad olid samuti küllalt hästi säilinud (Tamla 1986, 366–370). Seetõttu laoti  
väravakäigu külgmüürid uuesti üles ehk vaadeldav linnuseosa rekonstrueeriti ulatuses, mis 
oli kaevamistel välja tulnud. Kuna väravakäigu külgseintes asunud palke polnud säilinud, siis 
pandi nendesse avaustesse uued.  Pada linnuse väravakindlustuste kohta valmis ühtlasi 
rekonstruktsioonjoonis, millel kujutatakse küllalt hästi väravakäiku, selle kõrval asuvat torni, 
palkidest kaitserinnatist ja väravaesist eelkindlustust (Tamla 1996, 234, joon. 35).  
 
Varbola Jaanilinna läänepoolset väravakäiku uuriti aastatel 1984–1989 ja nendel kaevamistel 
avastati, et  väravakäigu külgedele rajatud paekivimüürid olid samuti hästi, kohati isegi 1–1,1 
m kõrgusena säilinud (Tamla, Tõnisson, 1986, 373–377; 1988, 351–354; 1990, 423–427). 
Juba uurimistööde ajal hakati  väravakäigu kiviosa säilinud ulatuses konserveerima. 
Kuivmüürina laotud väravakäigu lõunasein jäeti originaalkujul alles, uuesti laoti üles käigu 
põhjasein  ja ühtlasi lisati külgseintes asunud 0,30 m läbimõõduga püstised palgid, kus 
originaalpuit olid jäägitult kõdunenud  (Tamla, Tõnisson, 1986, 376, tahv XXIV: 2; Tõnisson 
2008, 103–108). Mõne aja pärast valmistati arheoloog Ain Lavi näpunäidete põhjal Kaja 
Lavi poolt Varbola linnuse väravalõigu rekonstruktsioonjoonis (joon. 2; Lavi 1991, joon.1). 



1980. aastate lõpul valmis Võru muuseumi initsiatiivil ja E. Tõnissoni näpunäidete järgi 
Rõuge linnuse makett, mida võib pidada üheks paremini teostatuks varasemate teiste 
analoogiliste makettidega võrreldes (joon. 3 ). 
 
2006. aasta augustis leidis Varbola rekonstrueeritud väravakäigus varing ja selgus ühtlasi, et 
paarikümne aasta eest pandud püstpalkide maa sees olevad osad olid tugevasti pehkinud. 
Väravakäigu uus restaureerimine leidis aset 2006. aasta oktoobris, mil laoti taas üles 
külgmüürid ja asendati senised püstpalgid uutega (Tamla 2007, 233–246). 
 
2001.–2005. aastail tehti Tartu Ülikooli arheoloogide poolt Valter Langi üldjuhtimisel 
arheoloogilisi uurimistöid Keava linnamäel. Linnuse loodevalli kaevamistel avastati 
väravakäik, mis linnuse viimasel kasutusetapil kulges valli alt läbi ja kujutas endast nn 
salakäiku (Lang jt. 2005, 50–53). Pärast kaevamiste lõppu see vaid 65–70 cm laiune 
paekividest seintega käik rekonstrueeriti(joon.4). Keava linnamäest 750–800 m põhja pool 
avastati teinegi linnus – Keava Võnnumägi, millel teostati kaevamisi aastail 2003–2005 
(Lang jt. 2005, 45–50). Võnnumäe arheoloogilistel uuringutel avastatud kividest vallialus  
rekonstrueeriti  osaliselt ja jäeti avatuks arheoloogia- ja ajaloohuvilistele (joon.5 ; Lang 2007, 
94). 
 
Eelpool nimetatud näited teostati eelkõige arheoloogiliste kaevamiste tulemusena, mitte päris 
omaette eesmärgina visualiseerida ajalugu.  
Omaette nähtus Eesti muinaslinnuste visualiseerimisel on Varbola Jaanilinnale rajatud 
sõjatehnika rekonstruktsioonid. Selle ettevõtmise juures võib  täheldada, et järgmine aktsioon 
pärast Iru Linnapära projekti, mis võeti ette eelkõige ajaloo visualiseerimise eesmärgil, on 
jälle  ühiskondlik algatus. Projekti teostajateks on kitsam seltskond kohalikke või kohaliku 
taustaga ajaloohuvilisi, kes on koondunud ühingusse Varbola Vahvad Vennad. 
 
 1999. aastal valmis kiviheitemasin, järgmisel suvel ehitati piiramistorn ja 2002. aastal   veel 
üks keskaegne piiramisseadeldis (http://www.varbola.ee). Kõik tööd teostati tuginedes 
teaduslikele uurimistele ning konsulteerides arheoloogide ja ajaloolastega. Väga keeruline on 
määratleda sellisel juhul eksperimentaalarheoloogia ja lihtsalt asjahuviliste tegutsemise 
vahelist piiri. Kuna Varbola Jaanilinn on juba ise rahvusvahelises mõõtmes väljapaistev 
muistne linnus, teeb selliste rekonstruktsioonide olemasolu temast vägagi väärtusliku 
muinasobjekti ajaloo populariseerimiseks ja selgitamiseks. Selles kontekstis on kahju, et  
suurepärane olemasoleva väärtuse ja aktiivsete inimeste potentsiaal pole leidnud veelgi 
paremat rakendust. Toimiva organisatsiooni olemasolu, mis tegeleks alaliselt ja aktiivselt 
Varbola maalinna  presenteerimisega ja ekspositsiooni edasiarendamine teeks temast 
Euroopa skaalas arvestatava potentsiaaliga arheoloogilise vabaõhumuuseumi.  
 
Üheks aspektiks ajaloo visualiseerimisel linnustel on ajaloohuviliste aktiivne tegevus. 
Esiajaloost sügavamalt huvitatud ja aktiivselt sellel alal tegutsevate harrastajate hulk on 
Euroopas pidevalt tõusmas. Eestis on mitusada ajaloo taaskehastajat. Nende kaasabil on 
Kassinurme linnamäe kõrvale Jõgeva Metsaseltsi eestvedamisel ehitatud muistse linnuse 
makett-rekonstruktsioon.  Kuna see tegevus ei ole otseselt seotud muinasmälestise 
reprodutseerimisega ja on teostatud ennekõike ajaloo taaskehastajate tegevuste paigaks, ei 
ole eesmärgiks olnud võimalikult autentse ajaloolise rekonstruktsiooni teostamine.  Linnuse 
rekonstruktsioon on ilma vallita ja ebatõepärase põhiplaaniga( joon.6 ). Linnuse puidust 
kaitserajatistele on ehitatud katus, mis tänu tuleohtlikkusele ja äärmiselt raskesti 
kustutatavusele, on ajalooliselt ebatõenäoline. Samuti muudab katuse olemasolu tänu 
kuivamisele kogu puitkindlustuse väga tuleohtlikuks, mis ei saanud originaalis olla 



eesmärgiks.  Ka on Euroopas valminud analoogiliste kaitseehitiste teaduslike 
rekonstruktsioonide puhul  enamus juhtudel jõutud järeldusele, et kaitserinnatise (parapeti) 
ülemine serv oli hambuline.  
 
Arvestades sellega, et rekonstruktsioon ei ole teostatud otse linnamäele, poleks autentsuse 
taotlus ja teadusliku potentsiaali maksimaalne kasutamine tingimata vajalik. Antud juhul 
asub rajatis linnamäele väga lähedal. Külastajatele pole esitletud autentsust käsitlevat teavet. 
Nii jääb paljudele külastajatele mulje, et tegemist on ajaloolise rekonstruktsiooniga. Kuigi 
tegemist on vajaliku ja positiivse initsiatiiviga, on ajaloo visualiseerimise seisukohalt 
tegemist paljuski desinformatsiooniga.  
 
 
 
 
1.2. Stendid 
 
Lihtsamateks ja  enimlevinumateks muinaslinnuste tutvustamise vahenditeks on kindlasti 
stendid ja teabetahvlid. Nende oluliseks eeliseks on väike maksumus ja füüsiliselt lihtne 
teostatavus. 
 
Infostendid peaksid olema kõige esmasteks vahenditeks, mis aitaksid inimestel mõista, mida 
külastatav linnamägi endast kujutab. Looduses vahetul objektil kogetav elamus 
ajalootunnetusest on kindlasti püsivam ja tugevam sellest, mis saadakse koolipingis või 
meediast.  
 
Infotahvleid või stende leidub Eestis väheste muistsete linnuste juures. Minule on teada need 
Keava, Lohu, Varbola, Soontagana, Lõhavere, Muuksi, Valjala ja  Kassinurme muistsete 
linnuste kõrval. Need stendid on  paigaldanud Muinsuskaitseamet koostöös  kohalike 
omavalitsustega.   
 
Informatsiooni tase ja maht olemasolevatel stendidel on erinev. Kindlasti tuleks arvestada 
asjaoluga, et enamus linnamägesid külastavatest inimestest omab arheoloogiast väga 
ähmaseid teadmisi ja nende võime ette kujutada, millega on tegemist, pärineb heal juhul 
joonisega kooliõpikust, juhuslikult ilukirjanduses nähtud pildist või isegi näiteks 
karastusjoogi sildilt „Linnuse kali”. 
 
Lõhavere linnamägi on üks populaarsemaid ja külastatavamaid muistiseid  Eestis. Linnamäe 
jalamil on ka eeskujuliku kujundusega infotahvel, millel olev tekst annab hea ja optimaalse 
pikkusega ülevaate linnuse ajaloost (joon. 7). Graafiliselt on kujutatud arheoloogiliste 
kaevamistel avastatud kaitseehitiste ja hoonete tukke, mis jäävad kooliõpilastele ja 
arheoloogiast vähem huvitatutele kindlasti arusaamatuks. Arvestada tuleb ka asjaolu, et 
seltskonnaga looduses oleval inimesel, eriti lastel, pole sellist kontsentratsioonivõimet, et aru 
saada pildil kujutatud sümbolitest ja nende tähendusest. Eriti kahju on sellest, et seal pole 
kasutatud olemasolevat Lõhavere linnuse kaitseehituste rekonstruktsioonjoonist  (Tõnisson 
2008, joon. 131), mis on üks väheseid koostöös arheoloogidega  valminud  rekonstruktsioone  
Arheoloogide näpunäidete järgi  teostatud rekonstruktsioonide vähesus on omaette teema,  
aga see  kitsendab  muuhulgas olulisel määral korralike ja huvitavate infotahvlite 
kujundamist. 
 



Äärmuslikuks näiteks rekonstruktsiooni kohta pean Muuksi linnamäe jalamile parklasse 
püstitatud stendi. Stend on teostatud tehniliselt hästi ja teksti võib pidada samuti korrektseks. 
Pildil on aga kujutatud kunstnikule omaselt naivistlikus stiilis neemikul asuvat vanaaegset 
majapidamist. Linnuse kaitseehitisi polegi pildil kujutatud, kuigi nende olemasolu on 
kaevamistel tuvastatud ja linnamäel praegugi kohati märgatavad (joon. 8). Pealegi avastati 
linnuse kaevamistel nii 1936. kui 1998. aastal korraliku kivivalli jäänused ja sütt valliga 
liituvatest puitkindlustustest, aga mitte mingisuguseid jälgi õuel asunud hoonetest (Tõnisson 
2008, 192). Kui kunstnik kujutas teadlikult kellegi nõuandel samas kohas võib-olla mingil 
ajal asunud kindlustamata talu, siis kokkuvõttes on laiema üldsuse jaoks  tulemus vägagi 
eksitav. Muuksi linnamägi seondub juba nimest johtuvalt muistse linnusega ja sellise pildi 
esitamine infotahvlil tekitab külastajas kindlasti segadust mitte ainult vaadeldava Muuksi 
linnamäe suhtes, vaid muinaslinnuste kohta laiemalt. See on näide, kus muinasobjektil 
lahkudes on külastajal ettekujutus ajaloost segasem kui sinna tulles. Täpset pilti olnud 
situatsioonist pole võimalik luua ka arheoloogiliste kaevamiste andmetel, kuid mingi 
ettekujutuse andmist linnuse olemusest võiks pidada õigustatuks.  
 
Linnamägedel, kus stendidel on kasutatud omaaegseid linnuseid kujutavaid 
rekonstruktsioone nagu näiteks Kassinurme Kalevipoja Sängi kõrval ja Soontagana maalinna 
juures, on kindlasti kergem aru saada vaadeldava objekti olemusest ja tähtsusest. 
 
Kindlasti võiks mõelda aktsioonile, kus üleriigiliselt hakatakse sarnaselt 1936. aastal alanud 
pronkskaartide üritusega, rajama kõrge teadusliku, pedagoogilise ja kunstilise tasemega 
stende. Sellisel juhul saaks hästi läbi mõelda informatsiooni hulga ja sisu efektiivsuse koos 
võimaliku piltliku kujutamisega, nii, et vaatajal tekiks mingi arusaam linnusest,  hoidudes 
samas ilmselt ebatõesest kujutisest. 
 

 

 

 

 

 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Rekonstruktsioonid ja reproduktsioonid Euroopas 
 
2.1. Rekonstruktsioonide põhjendused 
 
Euroopas on ajaloo visualiseerimise vahenditeks muinaslinnuste  rekonstruktsioonid, 
kohamuuseumid (site museum), stendid ja muud inimeste poolt läbi viidavad 
presentatsioonid. 
 
Rekonstruktsioonide teostamine esiajaloolistel linnustel kui kõige tõhusam ajaloo 
visualiseerimise võimalus on ühtlasi üks osa laiemast debatist, mida peetakse arheoloogiliste 
rekonstruktsioonide üle. See debatt koosneb omakorda erinevatest teemadest, milleks on 
muinsuskaitse, autentsus, kommunikatsioon ühiskonnaga (public archaeology), 
eksperimentaalarheoloogia ja ajaloo interpreteerimine laiemalt. 
 
Alates 1930-ndatest aastatest on peetud venivat diskussiooni selle üle, millised on 
konserveerimise ja rekonstrueerimise vahel poolt- ja vastuargumendid (Jameson 2008, 439) 
 
Enamus riike aktsepteerivad muinsuskaitse valdkonnas Veneetsia hartat aastast 1964. 
Nimetatud harta paragrahv 15 ütleb arheoloogiliste kaevamiste kohta, et igasuguseid 
taastamistöid tuleb vältida (www.muinas.). Samas tuleb arvestada, et Veneetsia harta käsitleb 
ajaloomälestisi, mis paragrahvis 1 definitsiooni järgi on arhitektuurilised mälestised ja 
kompleksid. 
 
Ajapikku on konservatiivsed seisukohad mõneti muutunud. Näiteks ütles 1990. aastal Riias 
peetud konverentsil Inglise Heritage maailmapärandi peaspetsialist Cristopher Young, et 
Inglismaal on ainult üks arheoloogiline rekonstruktsioon, Rooma fort, mis on igati negatiivne 
näide (Randla, 2000). Praeguseks võib tõdeda, et ainuüksi UNESCO maailmapärandi 
nimekirja kuuluval Hadrianuse vallil on tehtud mitmeid rekonstruktsioone, millest 
olulisemad asuvad Vindolandas (www.vindolanda.com). 
 
Kultuuriväärtuste Säilitamise ja Restaureerimise Uurimise Rahvusvahelise Keskuse 
ICCROM arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsioon (RT II 1996, 36/37, 134) ei sea 
arheoloogilistele rekonstruktsioonidele ja ülesehitustele mingeid piiranguid. Rahvusvaheline 
mälestiste kaitse organisatsioon ICOMOS keskendub oma 2008. aastal välja antud Mälestiste 
interpreteerimise ja presenteerimise hartas just vajadusele kommunikatsioonile ajaloouurijate 
ja ühiskonna vahel (www.international.). 
 
Samuti on paljud avaliku arheoloogia teoreetikud rõhutanud arheoloogiamälestiste 
interpreteerimise vajadust nende kaitse vajadusest lähtuvalt. Francis P. McManamon ütleb, et 
“oluline on aru saada, et arheoloogilise ainese interpreteerimine avalikkusele, nagu tema 
kaitsminegi, on liiga oluline, et jätta seda teistele” (2008, 458). Teiste all mõtleb uurija 
rüüstajaid, aareteotsijaid ja ka kommertseesmärkidel tegutsejaid. 
 
Loomulikult on üheks oluliseks argumendiks rekonstruktsioonide vastu nende autentsuse 
saavutatavus. Igal juhul on iga arheoloogiline kaitserajatise rekonstruktsioon mingil määral 
originaalist erinev, mida võib käsitleda inimeste eksitamisena. Selle pärast on oluline, et 
rekonstruktsioonid või muud interpretatsioonid oleks tehtud eranditult võimalikult hea 
teadusliku töö tulemusena.  
 



Autentsuse küsimus võib tekkida ka ajaloolisest koha- ja ajasituatsioonist lähtudes. Kui 
linnuse rekonstruktsioon asub uues keskkonnas uute hoonete läheduses, tekib 
taustsüsteemide tõttu hoopis teine mulje kui see, milline ta oli omaaegses taustsüsteemis. 
Näiteks mõjuks Iru Linnapära rekonstruktsioon Lasnamäe majade läheduses küllaltki armetu 
puuvirnana. Samamoodi ei saa luua autentset keskkonda prillidega viikingitest aga 
fotoaparaatide sähvimise taustal toimuvast lahingust. 
 
Oluline on ka küsimus, miks peaks linnuseid representeerima. Arheoloogiapärandi kaitse 
Euroopa konventsioon sätestaba rtiklis 9,et iga pool kohustub: 
1) korraldama kasvatuslikke üritusi, et tõsta ja arendada avalikkuse teadlikkust 
arheoloogiapärandi väärtusest ning mõista minevikku ja seda pärandit varitsevaid ohte; 
2)  parandada avalikkuse juurdepääsu olulistele arheoloogiapärandi elementidele, eriti 
leiukohtadele, ning ergutada sobivalt valitud arheoloogiaobjektide näitamist avalikkusele 
(RT II 1996, 36/37, 134)  
 
Avaliku arheoloogia (public archaeology) ja arheoloogia laiema tutvustamise vajadus 
tuleneb muuhulgas nii sellest, et ühiskond nõuab arheoloogidelt ühiskondlike ressursside 
kasutamise kohta tulemusi, kui ka sellest, et demokraatlikes ühiskondades jaotatakse 
ressursse populistlikel alustel. Mida rohkem on ühiskond kursis arheoloogide tegemistega, 
seda suuremat ressurssi pikemas perspektiivis arheoloogia kui teadusharu võib kasutada. 
Samas puudub arheoloogidel üldjuhul kogemus populariseerimise vallas. “Arheoloogide 
teadmised selle kohta, mis on avalikkusele enim huvitav, kui hästi saab avalikkus aru 
arheoloogilistest interpretatsioonidest ja millised on muud avalikkuse arusaamad 
arheoloogiast, on praktiliselt olematud”( McManamon 2008, 465).  
 
Puuduvad kindlad institutsioonid, kes arheoloogia propageerimisega peaksid tegelema. Nii 
on ka linnustel asuvate muuseumite, rekonstruktsioonide, infotahvlite jms rajamine ja 
haldamine teostatud erinevate struktuuriga organisatsioonide poolt. Nendeks on riiklikud ja 
kohalikud muuseumid, ülikoolid, omavalitsused, ühiskondlikud organisatsioonid, 
metskonnad jms. Küll on ilmselt enesestmõistetav või vähemalt soovitatav, et 
arheoloogiaobjekti ei kasutataks puhtalt kommertseesmärkidel. 
 
Euroopas on linnustele rajatud rekonstruktsioone või püsiekspositsioone küllaltki vähe – 
umbes paarkümmend. Järgnevalt toon välja need, mis õnnestus tuvastada interneti abil. 
Ilmselt võib neid olla enamgi, kuid kindlasti mitte palju ja tähtsamad on kindlasti järgnevas 
tutvustuses esitatud. Olulisemaid rekonstrueeritud linnuseid nagu Biskupinit Poolas ja 
Eketorpi Ölandil analüüsin alljärgnevalt eraldi põhjalikumalt.  
 
 
2.2. Arheoloogilised vabaõhumuuseumid linnustel 
 
Araiši, Läti.  
Kindlustatud viikingiaegse asula rekonstruktsioon, mis asus omal ajal järvesaarel ja ei 
omanudki  kaitseehitisi. Araiši vabaõhumuuseum tegutses kuni 2008. aastani iseseisva 
ühinguna. 2008. aastal liituti Läti Rahvusliku Ajaloomuuseumiga, kuna ei suutnud 
iseseisvana tegevust vajalikul määral finantseerida. 
Araiši puhul paistab silma asjaolu, et puudub kaasaegne siseekspositsioon, kust saaks rohkem 
informatsiooni ajaloolise tausta kohta. Külastajad on surutud liiga kitsastesse tingimustesse 
rekonstruktsioonide vahele ( www.history-museum). 
 



Bibracte, Prantsusmaa 
Keltide oppidiumi teemaline muuseum ja arheoloogiline park. Teostatud on kaitsevalli 
rekonstruktsioon. Tegemist on moodsa muuseumiga, kus käib ka aktiivne rahvusvahelise 
ulatusega teaduslik töö (www.bibracte). 
 
Castell Hennlly, Suurbritannia 
Tegemist on varase rauaaegse linnusega, kus pole tehtud kaitseehitiste rekonstruktsioone, 
küll aga selles asunud hoonete rekonstruktsioone. Castell Hennlly rajamisel oli väga oluliseks 
teguriks Walesi rahvuslik identiteet (Mytum, 2004).  Rauaaegses asula rekonstruktsioonis 
nähti füüsilist ajaloomälestist, mis pole Rooma, normanni või inglise päritoluga 
(www.castellhenllys). 
 
Gross-Raden, Saksamaa 
Väljapaistev linnuse rekonstruktsioon slaavlaste 9.–10. saj asulast ja linnusest. Linnus on 
ehitatud täies mahus, kuhu sisse minna küll ei saa, sest  rajatud konstruktsioonid olevat 
halvas seisus. Ilmselt aitas rajamisele kaasa slaavlaste ajaloo presenteerimise vajadus 
toonases Saksa Demokraatlikus Vabariigis. Valmis 1987. aastal. Külastajate arv on 
kukkunud viimasel aastakümnel. Kui 1990. aastatel külastas seda igal aastal  80 000 inimest, 
siis praegu vaid 40 000.  Valmimas on uus muuseumihoone. 
Puitrekonstruktsioonid on küllaltki vananenud ja halvas seisukorras. Ilmekas näide sellest, et 
peale rekonstruktsioonide valmistamist tuleb ette näha ka nende amortiseerumist ja pidevaks 
korrastamiseks kuluvaid vahendeid (www.gross-raden). 
 
Heuneburg, Saksamaa 
Keltide muistne linnus varajasest rauaajast. Rekonstrueeritud 80 meetrit valli. 
Väliekspositsiooni teostasid juba enne olemas olnud muuseumid Euroopa Leader programmi 
raames (www.heuneburg). 
 
Kernave, Leedu 
Kernaves on Leedu tähtsaim arheoloogiline kaitseala. Kaitseala tuumikuks on lähestikku 
asuvad 5 linnamäge, mis on olnud asustatud 8.–14. sajandil. Kernave linnamägedel on 
teostatud Leedu väljapaistvamad arheoloogilised kaevamised. Nende tulemusel moodustati 
1989. aastal arheoloogiline kaitseala koos iseseisva organisatsiooniga. Rekonstruktsioone 
pole teostatud, küll avatakse uuesti 2010. aastal praegu renoveerimisel olev muuseum 
(www.kernave.). 
 
Liptovska Mara, Slovakkia 
Arheoloogiline vabaõhumuuseum, mis on tuntud rauaaegse linnuse värava rekonstruktsiooni 
poolest. 1985.aastal avatud arheoloogiline vabaõhumuuseum põhineb seal juba 1965. aastast 
toimuvatel arheoloogilistel kaevamistel 
(www.liptovskemuzeum). 
 
Oldenburg,Saksamaa 
Slaavlaste ringvall-linnus Põhja-Saksamaal. Otseselt puidust kaitseehitisi rekonstrueeritud 
pole, küll on rekonstrueeritud kaitsevalli. Tegutseb küllaltki populaarne linnust käsitlev 
muuseum (www.starigard-museum). 
 
Otzenhausen,Saksamaa 
Tegemist on keltide linnusega, kus pole veel rekonstruktsioone teostatud. Olemas on 
konkreetsed plaanid arheoloogilise pargi rajamiseks. Projekti taga on ühiskondlik algatus, 



millest võtavad osa ka mitmed Saksamaa ülikoolid. Selles staadiumis väga eeskujulik 
kodulehekülg internetis (www.keltenring). 
 
Saalburg, Saksamaa 
Saalburgi vabaõhumuuseum ja arheoloogiline uurimisinstituut rajati juba 1907. aastal keiser 
Wilhelm II korraldusel. Eelmise sajandi alguses rajati ka esimesed rekonstruktsioonid. Uuesti 
avati arheoloogiline vabaõhumuuseum 2003. aastal. 2005. aastast kuulub kastell UNESCO 
Maailmapärandi nimekirja (www.saalburgmuseum). 

 
Terramara di Mortale, Itaalia 
2004. aastal avatud muuseum on Modena arheoloogilise- ja etnograafilise muuseumi filiaal. 
Pronksiaegsel asulal on tehtud väravakäigu rekonstruktsioon. Rekonstrueeritud on ka 
mitmeid hooneid. Olemas on ka siseekspositsiooniga muuseum (www.parcomontale). 
 
Trelleborg, Rootsi 
Viikingiaegne linnus, mis asub otse keset kaasaegset linna. Linnus avastati alles 1988. aastal. 
1995. aastal rajati puidust kaitseehitiste rekonstruktsioon, mis hõlmab veerandi ringvallist 
(www.trelleborg). 
 
Trelleborg, Taani 
Üks olulisematest viikingiaegsetest ringvall-linnustest. Ehitatud umbes aastal 980. Kaevamisi 
alustati 1940. aastal. Taastatud on mullast vall, 180 m läbimõõdus. Kõrval asub 
rekonstrueeritud viikingiaegses hoones muuseum. Hoone ehitati eksperimentaalarheoloogia 
korras juba 1948. aastal ( www.aabne). 

 
Vindolanda, Suurbritannia 
Tegemist ei ole küll otseselt linnusega, kuid teostatud on kaitserajatiste rekonstruktsioonid 
Hadrianuse vallil. Tähelepanuväärne muuhulgas selle poolest, et igal aastal osaleb seal 
arheoloogilistel kaevamistel sadu vabatahtlikke. Nii on Vindolandas tänaseks kaevanud üle 
3000 inimese. Selline arheoloogiaga lähedast tutvust teinud inimeste arv ühel objektil näitab 
Inglise arheoloogia alustugede jätkusuutlikust ka järgnevatel aastatel. Külastajate arv ulatub 
keskmiselt  80 000 inimeseni aastas, mis on viiendik Hadrianuse valli külastavate inimeste 
arvust (www.vindolanda.). 
. 
 
2.3. Biskupin, Poola 
 
Üks tuntumaid arheoloogilisi vabaõhumuuseume ja arheoloogilisi muuseume üldse Euroopas 
asub Biskupinis, Poola Vabariigis. Esimese juhuleiu avastas Biskupini järve äärselt 
poolsaarelt 1933. aastal kohalik õpetaja, kes oli seal koolilastega ekskursioonil. 
Professionaalsete arheoloogide saabudes algasid kohe 1934. aastal ka laiaulatuslikud 
kaevamised, mille käigus avastati suure pronksiaegse kindlustatud asula jäänused. Selline 
leid oli tolleaegses Euroopas ainulaadne. Arheoloogilistest kaevamistest Biskupinis kujunes 
üleriigiline üritus. Poola teadete agentuur andis pidevalt teateid avastuste kohta Biskupinis, ja 
need jõudsid tihti ka välismaa ajakirjandusse. Kaevamisi külastasid kõik olulisemad 
ühiskondlikud tegelased, teiste seas kardinal ja president ( www.biskupin)   
 
Aastail 1934-1939 kaevati läbi peaaegu pool asula territooriumist – 10000 m2 (Piotrowski, 
Zajaczkowski 1991, 130). Kaevamistel kasutati ka sel ajal väga eesrindlike tehnilisi 
vahendeid, näiteks pildistamist õhupallilt. 



 
Tol ajal Euroopas ja sealhulgas Poolas valitsenud rahvuslik atmosfäär mõjutas tugevalt kogu 
ürituse tähtsust. Biskupini kindlustatud asulas ja laiemalt kogu Lausitzi kultuuris nähti 
slaavlaste algkodu. Oluline oli ka see, et asudes tolleaegsest piirist Saksamaaga ainult 60 
kilomeetri kaugusel, nähti selles muistset kindlust lääne poolt tuleva ohu vastu. Käibele läks 
selline nimetus nagu Poola Pompeji, mida kasutatakse siiani.  
 
Teise Maailmasõja ajal kujunes Biskupinist järjekordne propagandaüritus, seekord Saksa 
natsionaalsotsialistide teenistuses. 1940.–1942. aastal toimunud arheoloogilisi kaevamisi 
patroneeris Heinrich Himmler isiklikult. Eesmärgiks oli tõestada, et tegemist on Warthegau 
alaga, mis tähistas germaanlaste poolt asustatud ala vähemalt alates rauaajast. Biskupin sai 
tingnimetuse Urstadt. ( http://polishpoland) 
 
Peale sõda jätkusid kaevamised ja 1978. aastaks oli kogu kindlustatud asula territoorium läbi 
kaevatud. 1979. aastal avati arheoloogiline muuseum, mis hõlmas ka muistise territooriumi, 
kus asuvad kindlustatud asula kaitseehitiste ja hoonete rekonstruktsioonid ( joon.9 ). 
 
Juba 1936. aastal tehti esimene originaalsuuruses värava rekonstruktsioon. Hiljem lisandusid 
veel kaitseehitiste ja kahe pika eluhoone rekonstruktsioonid. 2006. aastal toimus ulatuslik 
muuseumihoone ja ekspositsiooni ümberehitus. Samuti laiendati veel kaitseehitiste 
rekonstruktsioone. Siseekspositsioon on viidud kaasaegsemale tasemele järgides  maailma 
museoloogias toimuvaid tendentse. 
 
 
Biskupini vabaõhumuuseumi külastab aastas umbes 300 000 külastajat. Suur osatähtsus on 
kooliõpilastel ja noortel. Iga aasta septembris, kui toimub arheoloogia festival, käib 
Biskupinis 70– 90 tuhat külastajat(http://publicarchaeology). 
 
Kuid Biskupini arheoloogia muuseumi ei tähtsustata Poolas ainult turismi- ja 
haridusobjektina. Olles Varssavis asuva Riikliku Arheoloogiamuuseumi filiaal, omab ta väga 
suurt tähtsust eksperimentaalarheoloogia ja metodoloogia vallas.   
Biskupinis on tehtud rahvusvahelise tähtsusega eksperimente pigi ja tõrva tootmise vallas, 
käivad katsetused muistse agraartehnoloogia alal. Juba 1956. aastal tegi prof. W. Szafranski 
eksperimendi, kus ehitati valmis muinasaegne hoone, mis sisustati ja seejärel põletati, et 
edaspidi tulevikus välja kaevates uurida maapinnas toimunud protsesse (Piotrowski, 
Zajaczkowski 1991, 135) 
 
Muuseumis toimuvad sageli konverentsid, seminarid, korraldatakse näitusi jne. Esile tõstmist 
väärib tugev meedia-alane tegevus. Sündmusi Biskupinis kajastatakse küllaltki laialdaselt, 
avaldatakse oma ajakirja ja publitseeritakse uurimusi. Samuti on eeskujulikult välja 
arendatud interneti kodulehekülg.   
Biskupini muuseumi puhul võib tõdeda, et keskne organisatsioon, Riiklik 
Arheoloogiamuuseum on väga hästi ära kasutanud muinasobjekti arheoloogia laiemaks 
tutvustamiseks. Väga hästi toimiv allorganisatsioon Biskupini muuseumi näol  on omakorda 
tõstnud arheoloogia tutvustamise väga kõrgele tasemele. Laialdane tuntus ühiskonnas ja 
edukus külastusobjektina hõlbustab kindlasti leida ressursse teadusliku töö arendamiseks.  



 
 
 
2.4. Eketorp, Rootsi 
 
Üks tuntumaid muinasaegse linnuse rekonstruktsioone ja selle teemalisi muuseume asub 
Ölandi saarel Eketorpis. 
 
Arheoloogilised kaevamised kestsid seal aastatel 1964–1973 (Endgren, Herschend 1999, 11). 
Kaevamistel selgus, et linnus omab kolme ehitusjärku, mis rajati neljandal, seitsmendal ja 
üheteistkümnendal sajandil pKr.  
 
Kaevamiste lõppedes tekkis idee linnuse rekonstrueerimiseks. Põhjuseks oli arheoloogide 
arvamus, et just Ölandi saarel, kui arheoloogiamälestiste poolt ülikülluslikus piirkonnas, 
võiks olla rajatud arheoloogiline rekonstruktsioon andmaks laiemale üldsusele ühe näite varal 
teavet arheoloogide tehtud tööst. Tuge saadi valitsuse ja parlamendi soovist äratada ellu 
muinsuskultuurilist tegevust. Samuti oli tuntav laiema hulga inimeste huvi arheoloogia vastu. 
Kutsuti ellu projekt nimega “Eketorp Rediviva” ja töödega alustati 1978. aastal (Endgren, 
Herschend 1999, 17) 
 
Rekonstruktsioon tehti linnuse teisest ja kolmandast ehitusjärgust ( joon.10 ). Kaitserajatiste 
ülemise osa kujunduse rajamisel seisti dilemma ees, sest polnud teada, milline see välja nägi. 
Kasutades mõtlemise loogikat jõuti järeldusele, et ilma sakilise kaitserinnatiseta pole 
võimalik müüri kaitsta. Samuti järeldati seda Rooma riigi kindlustuste eeskujul. Mõni aasta 
peale seda avastati lähedal oleval Graborgi linnusel tõendeid sakilise kaitserinnatise 
olemasolust (Endgren, Herschend 1999,17). Linnuse õuele rajati hoonete rekonstruktsioone 
ja ehitati muuseumihoone, mis tehti väljastpoolt nii, et poleks selgesti äratuntav tema 
uusaegne päritolu. 
 
Eketorpi muuseumi algusaastatel oli külastajate arv kuni 110 000 inimest aastas. Tänaseks on 
see kukkunud 50 000-le, olles siiski üks populaarsemaid arheoloogilisi muuseume Rootsis. 
Külastajate arvu languse põhjuseks võib teatud osas pidada kindlasti muuseumi puudulikku 
kaasajastamist. Külastades jääb mulje, et tegemist on ammu rajatud ekspositsiooniga. 
Puuduvad kaasaegsed multimeediavahendid ja kogu kompleks on veidi “väsinud” ilmega. 
Külastajateks on enamuses Ölandi saart väisavad täiskasvanud, kellest suure osa 
moodustavad pensionärid. Tunnetades ka ise kaasajastamise vajadust on organisatsioonis 
tehtud teatud muudatusi ja eelmisel aastal võeti tööle avaliku suhete juht, kes olles 
mitteajaloolane, hakkas seal  näiteks korraldama kontserte. Kas see ka muuseumile, kui 
ajaloo presentatsioonile elu sisse puhub, selgub järgnevatel aastatel. 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 



 
 

Kokkuvõte 
 
Muistsetel linnustel põrkuvad väga erinevad võimalused ja vastuolud. Kuna linnamäed ja 
maalinnad on kõige tähtsamate muinasmälestistena Eesti inimeste teadvuses tugevasti 
juurdunud, oleks hea võimalus kasutada seda ära ka ajaloo ja arheoloogia tutvustamiseks. 
Üks põhilisi küsimusi seisneb selles, kes seda peaks tegema ?  

Euroopas on enamus kaitseehitiste rekonstruktsioonidel põhinevaid arheoloogilisi 
vabaõhumuuseume tekkinud arheoloogiliste kaevamiste tulemusena. Edasine initsiatiiv on 
tavaliselt olnud muuseumil või mõnel muul tugeval organisatsioonil. Oluline on kindlasti 
tegevus teaduslikul alusel. Teaduslik alus ei anna mingil juhul garantiid eduka muuseumi 
tekkeks. Selleks on oluline kaasaegne lähenemine ekspositsiooni, meediasse, turundusse jne. 
Kuid teaduslik lähenemine annab kindlasti garantii eduks vajaliku identiteedi kujunemisele.  
 
Muistsetel kaitserajatistel arheoloogiliste vabaõhumuuseumite rajamine on muidugi 
ambitsioonikas ettevõtmine, mis vajab nii teaduslikke, psühholoogilisi kui puhtalt rahalisi 
ressursse. Tihti on sellise ettevõtmise taga mingi ühiskondlik tahe või vajadus. Olgu selleks 
kasvõi rahvuslik liikumine või ühiskonnas arheoloogia teadlikkuse tõstmise vajadus. Selline 
ühiskondlik surve või vajadus lahendab ka muud, alguses tegevust välistavad probleemid.  
 
Eestis on  muinsuskaitseringkonnad võtnud seisukoha, et kui ajaloolise ehituse täpne kuju 
pole teada, siis ei tohi mälestise kohale püstitada ka tema rekonstruktsiooni. Tegelikult võib 
ühe muinaslinnuse rekonstruktsiooni  ja sellega seotud muuseumi rajamisega  võita kindlasti  
ka muinsuskaitse.  Keegi ei kahtle Biskupini või Eketorpi erakordselt suures positiivses 
mõjus rahva teadlikkusele nii arheoloogia, kui sellega seonduva muinsuskaitse valdkonnas. 
Väga positiivselt tuleb  hinnata tuhandete Vindolandas vabatahtlikult kaevamas käinud 
inimeste mõju ühiskonnale muinsuskaitselise teadlikkuse osas. Ilmselt on seda raske üle 
hinnata. 
 
Eestis on ühiskondlik vajadus muistsete linnuste paremaks visualiseerimiseks ja laiemalt 
eksponeerimiseks vägagi tuntav. Ilmselt on vähe rahvaid, kellele oleks muistsete linnuste 
kohad nii olulised. Kindlasti johtub see paljuski meie rahva kauaaegsest püsimisest oma 
asukohas ja pikaaegsest võõrvallutusest. Samuti eesti rahva maalähedasest eluviisist, kus 
kõigil on mingi side mõne paikkonnaga, kus suure tõenäosusega on olemas ka linnamägi või 
maalinn. 
 
Sellist vajadust ilmestab selgelt asjaolu, et alates üheksakümnendatest aastatest on 
ajakirjandusest läbi käinud palju initsiatiive linnuste taastamise kohta. Initsiaatoriteks on tihti 
kohalikud omavalitsused või muud algatusrühmad, mis üldjuhul seisavad kaugel 
arheoloogiast ja teaduslikust lähenemisviisist. Eriti halvaks lahenduseks pean seda, kui 
hakatakse rajama  mõne linnuse rekonstruktsiooni omaenese tarkusest ja ilma 
konsulteerimata arheoloogide või ajaloolastega. . Sellisel juhul muutub  madala kvaliteediga 
objekt oluliselt desorienteerivamaks kui olemasolevad linnamäed ja maalinnad on. Surve 
sellisteks aktsioonideks tuleneb praegu ka soovist kasutada Euroopa tugifondide vahendeid. 
Enamjaolt jäävad sellised initsiatiivid siiski nii rahaliste võimaluste puudumise kui 
muinsuskaitseliste piirangute taha. Muinsuskaitseliste probleemide puhul kerkibki täie 
tõsidusega üles küsimus nii ühiskonna teadlikkusest muinsuskaitse valdkonnast, kui 
muinsuskaitse teadlikkusest ühiskonna osast muinsusväärtuste kaitsmisel. Arheoloogid ja 



museoloogid, kui selle initsiatiivi kõige eeldatavamad läbiviijad, on jäänud vaadeldavas  
küsimuses mugavalt kõrvalseisjaks.  
 
Eelneva töö üheks eesmärgiks on edendada uurimist selles vallas, kuidas teostada 
linnamägedele võimalik visualiseering või muu reproduktsioon võimalikult kvaliteetselt, 
toetudes nii Eesti kui teiste riikide arheoloogide kogemustele ja teadmistele. Loodetavasti 
saab leevendust teadlikkuse probleem meie maastikel ja inimeste teadlikkuses olulisel kohal 
asuvate muistsete linnuste osas, mida kõik teavad, aga  millest keegi midagi täpsemalt ei tea. 
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Visualization of history on the hillforts 
 
Summary 
 
 
It’s hard for people to imagine the essence of heritage object as it was in the past. It is 
complicated by the fact that there are only fragments left of the ancient reality. In Estonia 
ancient hillforts have a huge meaning for large public. Hillforts are traditionally in an 
important place among social memory and often as well in daily life. Many people don’t 
understand what object was a hill-fort and how it looked in the past. Bigger interest against 
hillforts came up in Estonia at the second half of the 1930’s. In 1936, the reconstructioning 
plans of some hillforts were made.  
 
A public foundation to finance it was formed. Iru hillfort was chosen as the reconstructable 
object. Archeological excavations, which lasted for for three years, were started in 1936. 
They were stopped by the beginning of the WWII. After the war, the reconstruction of Iru 
hillfort wasn’t continued.  
 
As the result of archelogical excavations, reconstructioning the partial details of Estonia’s 
hill forts were started in the end of seventies – 1977-79 Pada II hillfort in Virumaa,  1984-85 
Pada I hillfort in Virumaa, 1984-89 Varbola Jaanilinn in Raplamaa, 2001-2005 Keaval 
hillfort and Keava Võnnumägi in Harjumaa.  
 
A stand-out phenomen is a undertaking on Varbola Jaanilinn’s hillfort, where a sociation 
made of locals built different ancient war-machines in 1999 ’till 2002. They consulted the 
archeologists, so the objects were as authentic as possible. 
The simpliest and most common forms to introduce ancient hillforts are definately 
information stands. In Estonia, you can find over 10 information stands near hillfort. 
Unfortunately none of them show understandably the original ancient look of the hillfort. A 
collective action could be made, where hillforts are provided with information stands that are 
scientifically designed. 
 
Among the world’s archeologists and heritage protectors, a discussion about allowing to 
reconstruct the heritage objects is still going on from 1930. 
 
The problem is protecting the heritage objects and the authentity of the reconstructions. 
During the last years, more and more reconstructions are made. They are built in the result of 
experimental archaeology and nowadays are often exhibitable to large public. Public 
archaeology is also an important part in society’s attitude about archaeology, of what depend 
the finacial recources of archaeology. There are over hundred open-air museums in Europe, 
where archaeological reconstructions are actively presented. About 15 of them are made on 
ancient hill-fort or in ancient fortified village. 
The importantest are located in Biskupin, Poland and in Eketorp, Sweden.  
 
In Biskupin, the building of archaeological reconstructions was started already in 1936. This 
action was supported by nationalistic atmosphere existing in whole Europe. After WWII, an 
archaeological museum was founded in Biskupin. On the bronze age ancient village, the 



reconstructions of fortifications and houses are instaurated. Today, Biskupin is one of the 
most successful archaeological open-air museums with over 300 000 visitors per year.  
 
Eketorp’s reconstruction was started in 1978. Originally, to the modern museum went over 
hundred thousand visitors per year. But nowadays the museum is old fashion and the number 
of visitors has dropped to 40 000 visitors per year. 
 

In Estonia is a societal interest against reconstruction of ancient hillfort or other 
visulization. Also people's  knowledge of heritage protection would arise with better 
presenting of historically important places.  
 
For the round-up you can say, that the visualizing of the history can be very successful and 
educating to the audience. I’ts important to base the presentation on scientifical facts, while 
researching, what the audience would like to see and what it values.  
 

 

 

 


