Mägipe küla

Mägipe küla asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 21 elanikku.
Külas asub Hiiumaa üks tuntumaid arhitektuurimälestisi ja turismiobjekte Kõpu tuletorn. See on Läänemere esimene majakas, ehitatud poolsaare kõrgema mäe – 68 meetri kõrguse Tornimäe otsa 16.sajandil. Lääne-või põhjakaratest puhuva tuulise ilmaga päeval tornil ülemisel platvormil seistes ning piisavalt tugeva optikaga binoklit omades võib näha kaugel meres lainemurdu. See on kurikuulus Hiiu madal, Suurrahu ehk Näckmansgrund. Kahekümne meetri sügavune meri madaldub kiiresti vaid umbes meetrini ja tugeva lainetuse korral paljastuvad 9 x 5,5 kilomeetri suurusel paemadalikul isegi põhjakivid. 
14.ja 15.sajandil väljusid koos kompassi kasutuselevõtuga Läänemere laevadel siinsed laevateed rannavetest. Maamärkide tundmine oli aga orienteerumiseks endiselt hädavajalik. Kui Kõpu poolsaart õigel ajal ei märgatud, võis laev hoovuse või tugeva triivi tõttu eksida Mardihansu lahe madalikele või Kaleste rannikule välja jõuda. Kes aga Ristna otsast kirdesse purjetamisel kursiga pisut eksis, leidis end Näckmansgrundi madalalt, kust meeskond ainult õnneliku juhuse läbi pääseda võis. Seetõttu oli võõrale merelisele ohtliku ranna äratundmiseks vaja suurt silmatorkavat tähist ning lisaks juhendeid iga märgi kohta, et varitsevaid ohtusid vältida.
Juba Saare-Lääne piiskopi Petrus Wetbergi (1471-1491) eluajal, arvatavasti 1490.aastal, taotlesid hansakaupmehed temalt luba silma paistva tähise püstitamiseks piiskopi valduses olevale Kõpu poolsaarele, mis hõlbustaks meresõitjatel orienteerumist. Aga et iidne tava jättis hukkunud laeva laadungi või randa uhutud vara ranna omanikule, ei olnud see kiriklik maahärra oma tulude pihta löövast ettevõtmisest huvitatud. Kõpu märki tuli Hansal kaubelda veel järgnevalt viielt piiskopilt. Täpsele ehitamise algusele viitavat dokumenti pole leitud, kuid on oletatud , et kuna 16.sajandi algusaastail käis sõda ordu ja Moskva vürstiriigi vahel ning esimene rahuaasta oli 1504, siis tõenäoliselt tehti just sel kevadel Hiiumaal algust ehitusmaterjalide hankimise ja kohaleveoga. 
Torni esimene ehitaja oli Tallinna ehitusmeister Otsing Lambert, kes suri juba 28.detsembril 1505. Pärast ehituses olnud vaheaega saadeti 1514.aastal tööd jätkama Jasper Pawels ja Hans Schele ning Tallinna raeteener Clawes Duker. Nende järelvalve all toimuski põhiline ehitus aastail 1514-1519.
Algselt oli torn seest tühemikuta. Torni alumine osa oli tahumata raudkividest, hilisem ülaosa paest. Alt 8,25 meetri laiusi seinu toetavad kuni juurdeehituseni ulatuvad kolmnurksed piilarid. Märgi kõrgus oli algselt 20 meetrit. 1526.aasta Tallinna arveraamatuis leidub sissekanne, et 1525.aasta kevadel oli Clawes Duker saadetud Hiiumaale uut torni lõpetama. Sellele järgneb taas kask vaikset aastat ja siis hakatakse juba taotlema torni kõrgendamise luba. Seda massiivset torni tuleks tegelikult paagiks lugeda, sest öösiti ehitise tipus tuld ei põletatud.
Tuletorniks muutus paak alles 17.sajandi keskel. Esimeseks torni ülevaatajaks määrati 1649.aasta suvel Tallinna kodanik Eberhard Dellinghausen, tema surma järel 1651.aastal sai ametisse Madalmaadest pärit Thimen Cornelissen Turlau. 1652.aasta Turlaule antud Oxenstierna instruktsioonis on märgitud, et tuli peab olema tugev, umbes süllakõrguse leegiga. Kuna Turlau ostis küttepuid talupoegadelt, tekkis tal konflikt mõisaga, kes oli ise puude müügist huvitatud. 1659.aastal maksti talle lisaks 800 riigitaalrit, mille eest ta oli kohustatud tuletorni majandama ja korras hoidma. Torni otsas põletati puid erilisel raudrestil, mille kõrgus oli 21 ja pikkus 39 tolli (vene tolli puhul vastavalt 53 ja 100 cm). Puude vinnamiseks kasutati vintsi.
Mõisaga tülli läinud Thimen Cornelissen Turlau sunniti Hiiumaalt lahkuma ja uueks paagimeistriks sai aastatel 1659-1664 Kõrgessaare mõisa valitseja Cordt Lang. Teenindav personal komplekteeriti naabruses asuvatest küladest ning puude hankimine ja muud suuremad tööd tehti edaspidi teotöö korras. Kui Kõpu tuletorn 1659.aastal anti eravaldusse, muutus see Kõrgessaare mõisa päraldiseks. 
Suurimaks uuenduseks Cordt Langi ametiajal oli uue välistrepi ehitamine 1662.-1663.aastal. Järgmise inspektori Andreas Dietmani ( ka Dittman, Dicman) valduses oli peale otsese palgamaa talupoegi Mägipäelt, Hirmustest ja Ojakülast. 1668.aasta märtsis koostatud aktis teatatakse, et Kõpu mäel asuv tuletorn on neljakandiline, 20 sülda kõrge ( rootsi sülla puhul 35,63 m ) ning nelja kontraforsi, ülal asuva põletisresti ja ülespääsuks vajaliku raudredeliga. Tuld põletatakse kevadisest jääminekust maini ja sügisel jaagupipäevast (25.juuli) detsembri lõpuni. Puude ülesvinnamiseks ja tule säilitamiseks on pidevalt tööl 6 meest ning aastas kulub 1000 sülda puid, mida krahvi mõisa kõik talud teotöö korras kohale toimetavad. 
Pärast Dietmani surma sai tuletorni neljandaks inspektoriks Friedrich Böckner, kes püsis kohal ka pärast 1710.aastat saabunud Vene valitsemisaega kuni surmani. Viiendaks ülevaatajaks sai 1717.aasta kevadel endine mõisavalitseja Vormsist Daniel Norberg, kes jäi ametisse 1723.aasta sügiseni, mil tema ametikoha sai rootslasest leitnant Peter Harborg (ka Harbo). Pärast tema surma 1739.aastal palus vabanenud koha endale endine Albu mõisa orbudekodu inspektor Axel Pontus Selle. 1741.aastal alanud Vene-Rootsi sõda peatas tuletorni valgustamise ja palgamaksmise. Sõda lõppes 1743.aastal aasta augustis ning vaba inspektorikoha sai Haapsalu kodanik Hans Heinrich Baumgarten.
Kui Venemaa senati ukaasiga 19.aprillist 1755 tunnistati Axel Julius De la Gardie pojatütar krahvinna Ebba Margaretha Stenbock vanaisalt redutseeritud ja aastakümneid kroonu valduses olnud Hiiumaa mõisate omanikuks, siis langes Kõrgessaare mõisa päraldisena tema kätte ka Kõpu tuletorn. 1757.aasta kevadel oli torni inspektorvanaproua rahvuskaaslane Andreas Lindroth, kes püsis ametis vaid kaks aastat ning maeti seejärel Reiki. 1759.aasta suvel sai Kõpu tuletorni uueks inspektoriks Friedrich Hedenberg, temagi arvatavasti rootslane. Järgmise aasta mais abiellus Hedenberg oma eelkäija lese Ulricha Zelichiga, kes 1788.aasta suvel taas lesestudes täitis ise tuletorni inspektori ülesandeid vähemalt aaastani 1783, mil amet läks üle tema vanemale pojale, Johan Friedrich Hedenbergile (1760-1801). Usutavasti suutis ka tolle lesk (sünd. Juliana Burg) tuletorni inspektori ametikoha nii kauaks endale kindlustada, kuni Kõpu tuletorn meie randade viimasena eravaldusest krooni haldamisele võeti.
1805.aastal lõpetati tuletorni valgustamisel puude põletamine ja hakati kasutama kanepiõli.
Baltisaksa ajaloolase Carl Russwurmi andmeil võeti Kõpu tuletorn 1810.aastal kroonule ning järgnes hulk ümberehitusi. Torni alumisse ossa raiuti ruum kuuemehelise meeskonna jaoks ning sealt üles 69 kõrge astmega trepp. Torni ülemisse ossa raiuti ülestiku kaks ruumi ning nende peale ehitati uus lambiruum. Sinna seati üles poleeritud messingist peeglid ja nende ette 25 õlilampi nii, et valgus kolmest küljest merele paiskus ja selge ilmaga kuni 55 vertsa kaugusele paistis. Valgustusõli kulus umbes 200 puuda (=3,28 tonni) aastas. Tuletorni ülemaks sai allohvitser, kellel oli 6 alluvat.
1845.aastal lõhuti torni üleossa tekkinud lõhe tõttu sealt pea 10 meetri suurune osa maha ja ehitati uuesti veidi kõrgemana üles, vanade piilarite asemele tehti kõrgemad ja tugevamad. Remonditöid koordineeris Theodor von Ungern- Sternberg. 
1854.aastal hakati torni valgustamisel kasutama petrooliumi ja hiljem atsetüleeni.
Praegune laternaruum osteti 1900.aastal kolme miljoni kuldrubla eest Pariisi maailmanäituselt. II maailmasõja ajal sai majaks kannatada, kuid kohe pärast sõda see taastati- esialgu plinkivana, hiljem pöörlevana. Nüüd on majaka absoluutne kõrgus merepinnast 104,6 meetrit, sellest torni laternaruumi kõrgus 102 meetrit. Torni enese kõrgus on 37 meetrit ning hea nähtavuse korral paistab valgus pea 50 km (26 meremiili) kaugusele.
1988.aastaks sattus aastakümne alguses pahaaimmatult õhku mitteläbilaskva värvikihiga valgendatud arhitektuurimälestis hävimisohtu; suus osa torni sideainest kaotas oma toime ja ehitis muutus varisemisohtlikuks. Seetõttu valati 1989-1990.aastal kogu tornile ümber tugev raudbetoonist “särk”, mis kindlustas ehitise , kuid säilitas ajaloolise välimuse. 
Torni maht on umbes 2500 m3 , seega ümmarguselt 6000 tonni kive ja lupja.
Kõpu külast poolsaare põhjarannikule pöörates jõutakse Mägipe randa viiva teekese ääres asuva viie lohuga Kalakivi juurde. Sajandeid käisid kalurid seda rada mööda merel kalu püüdmas ja koduteel puhkasid kivi juures, asetades kalakotid kivile. Kottide raskus kulutanudki ajapikku kivi sisse lohud.
Mägipe rannas endise Rannaviita talu lähedal asub Mägipe rändrahn, mille mõõtudeks on 8,3*5,5*3,3 ja ümbermõõt 22,4 m. (osadel andmetel 9 x 4,5 x 3,5 m; ümbermõõt 27 m).
Hiiumaal on kokku neli silmaallikat. 
Üks tuntumaid neist - Ohvriallikas ehk Külmaallikas - asub Kõpu külast 2,5 km põhjapoole Süllasoo tee ääres seljandiku jalamil. See kannab ka Ohvriallika nime, sest allikast vett võttes tuli sinna ka ohverdada. Ohvriks olnud raha, mis tuli panna allika juurde kasetohust karpi ja mida keegi ära võtta ei tohtinud. Selle allika vesi aidanud silmahaiguste korral. Ohvri toomine aga suurendas vee mõju.

Siit põhja pool asub veel üks silmaallikas, mis samuti oli silmi ravinud ja millele samuti toodi ohvreid. See kannab nime Keevallikas ja asub Mägipe külas. Ohvriks toodud siia riideräbalaid jm. Olgu lisatud, et riideräbalate ohvriks toomine on Hiiumaal laialdaselt levinud. 

Suurikpõllu kivi asub Tornimäe metskonna lähedal heinamaal. 
Põrgukivi (9 x 4x 3,5 m; ümbermõõt 26 m) asub Tornimäe metskonna keskusest umbes 1 km kaugusel Ojaküla küla lähedal.

Kõpu tuletorni naabruses teeristil asub omanäoline arhitektuuriliselt huvi pakkuv suurtest raudkividest hoone. Tegemist on 19. Sajandi viimasel veerandil ehitatud vene õigeusu abikirikuga. Hiljem on seal töötanud kool ja rahvamaja. Kõpu kool loodi 1873. Aastal . 20. Sajandi alguses kasutas koolimaja peatuspaigana ümbruskonnas rahvaviise korjanud Peeter Süda, hiljem on seal peatunud ja oma loomingule motiive otsinud graafik Eduard Viiralt.




