
RAKVERE LINNUS 

Sissejuhatus 

 

Täna viime ajalootundi läbi just siin mitmel põhjusel. Esiteks, hiljuti meil lõppes teema „Keskaeg“ ja me 

tahaksime teha üldistust esitluse kujul. Teiseks põhjuseks on see, et meil oli võimalus külastada 

kuueteistkümnendal oktoobril projekti „Meie Eesti“ raames Rakvere linnust, mis on meie riigis üheks 

eredamaks keskaegse loosi näiteks.  

 

Peale keskaegse lossi eluolu saab Rakvere linnuses tutvuda ka üldse keskaja kultuuri ning kommetega ja 

kõik see interaktiivses seikluslikus õhkkonnas. Seepärast otsustasimegi ühtaegu üldistada teema 

„Keskaeg“ eesti materjali alusel ühelt pool ja tutvustada Teile huvitavat kohta teiselt poolt. 

 

Enne seda, kui algab esitlus, tutvuge, palun; töölehega. 

 

Töölehel näete mõnd sõnavara, mis aitab Teil eestikeelset jutust aru saada, ja praktilisi ülesandeid. Praegu 

vaadake, palun, ülesandeid läbi, kuna Teil tuleb täita neid esitluse käigus. Anname Teile tutvumiseks viis 

minutit. 

 

Kas on selge, kuidas ülesandeid täita? 

Siis alustame. 

 

Rakvere linnuse ajalooline ülevaade 

Kivilinnuse valdajad: 

� Taani kuningriik      kuni 1346 

� Saksa (Liivi) ordu    1346-1558 

� Vene tsaaririik        1558-1581 

� Rootsi kuningriik    1581-1602 

� Poola kuningriik     1602-1605 

 

Rakvere ordulinnus asub Lääne-Virumaal ja ta on olnud muinas-Viru suuremaid linnuseid, mida tunti 

juba 12. sajandil Tarvanpea nime all. Sel ajal rajati esimesed kivihooned. 14. sajandi algul ehitasid 

taanlased uue kivist ringmüüri paksusega kuni 2 meetrit. Läänemüüri kõrgus oli kuni 7 meetrit ja selle 

peal oli kaitsekäik. Kaitsemüüri on hiljem veel kolm korda kõrgemaks ehitatud. 

Pärast Jüriöö ülestõusu (1343 – 1345 aa) läks Rakvere linnus ordu valdusesse. Siis alustati linnuse 

laiendamist ja pealinnuse välja ehitamist. Uus kaitsemüür nihutati 15,6 meetrit põhja poole ja ehitati koos 

sellega ka uus väravate kompleks. Linnuse sisseõu on säilinud ka tänaseni.  

Linnuse põhjaosa kujundati konvendihooneks. Enamvähem pidev ehitamine jätkus kuni 16. sajandi 

alguseni. Selleks ajaks kujutas Rakvere ordulinnus endast võimsat, juba suuresti ka tulirelvade jaoks 

kohandatud kaitserajatiste kompleksi. Neljakandilised ja neljakorruselised tornid olid tulirelvdele 

määratud laskeavadega. Linnusesse sissepääs oli suur väravaehitis, mis oli varustatud tõstesillaga ja 

niinimetatud hundiauguga ning sisemine langevõrega.  

Liivi sõjas Rakvere vallutanud venelased lisasid linnuse põhja-, ida- ja lõunanõlvadele kivist, 

tammepakkudest ja palkidest eeskaitsevööndi, mis haaras oma alla 4,5 hektari suuruse maa-ala. 16. 

sajandi lõpuaastail rootslased ehitasid põhja- ja lõunakülgedele bastionid ning tugevdasid läänemüüri ja 

seal asuvat torni. Aastatel 1602-1605 kuulus linnus poolakatele, kes selle Poola-Rootsi sõjas taganemisel 

õhku lasid ja linnus hävis. 



Esimesed restaureerimistööd toimusid linnuses juba 1901-1902 ning järgmised 1931. aastal. 1975. aastast 

algasid ulatuslikumad uurimis- ja konserveerimistööd, mille käigus 1988. aastal valmis ja avati 

külastajatele eeshoov ning idaväravakompleks. 

Rakvere linnuse välisvaade 

Linnus on ehitatud mäel, seetõttu on seda kaugelt väga hästi näha. Välimuselt ehitus rohkem meenutab 

restaureeritud varemeid. Kindlus kujutab endast galeriidega ümbritsetud kastelli sisehooviga. Algul oli 

ehitatud ainult kindluse põhjaosa. 14.sajandil lõuna- ja idaosad said laiemateks. Lõunahoone 

nurktornidega, mis säilis tänapäevadeni, oli rajatud 15.-16. sajanditel.  Selle hoone kõrgus säilis tervena, 

hoolimata arvukatest sõdadest ja lahingutest tema pool-tuhandes aastapäevalise olemuse järel. Kastelli 

lõunapoole oli püstitatud avar forburg väravaga kirdenurgas. Värava kõrval oli poolümmargune 

kaitsetorn. Kindluses on olemas suur hulk saale, mis on ühendatud läbikäikude abil teiste saalide ja 

tornidega. 

Rakvere linnusel on palju selle ajaperioodi losside tüüpilisi elemente. 

NT: nurktornid, keskvärav, sisehoov, kõrgustikul asumine. 

Võrdleme Rakvere kindlust Euroopa tuntud kindlustega! 

Praegu Rakvere linnuses saab näha keskväravat, nurktorne, kaitsetorni püssirohukeldriga, eeshoovi, 

sisehoovi, konvendihoonet, ringmüüri. 

Konvendihoone teisel korrusel on säilinud peasaali varemed.  

Pearuum 

Igas keskaja lossis oli pearuum, saal. See oli suur, avar ruum puu- ja kivikolonnidest ridadega, mis 

toetasid katust. Puuaknaluugid olid kitsad ja kaitsesid halvasti külmast ilmast. 13. sajandil mõned aknad 

olid klaasist, vaid algul niisugust luksust võisid lubada endale ainult kuningas ja rikas aadlik. Saalis oli 

mulla- või kivipõrand, kui saal oli 1. korrusel, aga kui saal oli teisel korrusel, siis põrand oli puust ja selle 

peal olid õled, kuhu inimesed viskasid konte, valasid õlu või rasvaaineid. Aga kogu aeg see kiht vahetati.  

Rakvere linnuse endises pearuumis leidub mõõganäitus. Välja on pandud 15 erinevat mõõka, sh 

viikingimõõk, Rooma gladius, jaapani katana, Saksa palgasõduri ja ristisõdija mõõk. Eksponeeritud on 

erinevad ajaloolised relvad koos nende ajaloo ja kujunemislooga. Kõik relvad on oma käega 

järeleproovimiseks. Ka võib võidelda mõõgaga, saab harjutada piigivõitlust ning proovida osavust 

erinevates mängudes. Saab ka piigiga surkida, mõõgaga lüüa ja rapiiriga torgata! 

 

Eeshoov 

Eeshoov kahuritorni ja püssirohukeldriga on 1 põnevaid kohti Rakvere linnuses. Tornis on ainult 3 

akent ja torni all on 6 m (kuue meetri) sügavune kelder, laskemoona hoidmiseks. Paksud müürid tagasid 

selleks vajaliku ühtlase kliima. Kahuritorn on üks väheseid linnuse ruume, kus on säilinud kamin. Seda 

oli siin vaja tulirelvade süütenööride läitmiseks. 

 

Linnuse piinakambris äsja leidis aset piinamine, surm, vaimud ja pääsemine. 

 

Piinakamber  

Keskajale olid iseloomulikud väga erinevad karistusviisid. Seaduste vastu patustanu võidi näiteks 

lihtsalt linnast välja saata. Küllalt levinud olid kehalised karistused nagu ihunuhtlus või mõne kehaosa 

(kõrva või käe) äraraiumine. Kasutati veel rahatrahve, raskeima karistusena aga surmanuhtlust. Ka 

hukkamisviise oli erinevaid. Meesoost pikanäpumehed poodi, naissoost vargad aga maeti 

elusalt.Valerahategijatele, dokumentide võltsijatele ja sodoomia harrastejatele oli ette nähtud tulesurm, 

kusjuures neid võidi kas tuleriidal põletada, pannil praadida või pajas keeta. Piinarikas  ja üks 



häbiväärsemaid karistusviise oli rattal hukkamine. Kõige auväärsemaks hukkamisviisiks peeti 

maharaiumist, eriti kui see toimus vaatemänguna linna peaväljakul. Mõnikord võidi kutjategijal erilise 

„halastuse“ märgiga tulesurm või elusalt matmine koguni selle karistusviisiga asendada. 

 

Surmakamber 

See ruum on pühendatud keskaja maalile „Surmatants“ 

 

Hiigelmaal „Surmatants“ asub praegu Tallinnas Niguliste kirikus. Teos pärineb viieteistkümnenda sajandi 

lõpust. Selle autor on sakslane Berndt Notke. „Surmatants“ on üks kuulsamaid Eestis asuvaid 

kunstiteoseid. Maal on umbes kolmekümne meetri pikkune, millest 7,5 (seitse koma viis) meetrit on 

säilinud Tallina Niguliste kirikus. 

 

Maalil on kujutatud tuntuim keskaegne allegooria, et teisse ilma minek on surmatants. Keskaegse 

kujutluspildi järgi kõik on surme ees võrdsed – nii paavst, aadlik, kuningas kui ka tavaline inimene. 

Surres läbivad kõik sama teekonna. 

 

Rakvere linnuses püüti luua uus surmatantsu skulptuurversioon, kus on näha kõige suursugusemaid 

isikuid (paavst, keiser) vaheldumisi skeletitaoliste surmaallegooriatega. Peale selle on; muidugi, teisi 

erinevaid kirste, skelette, pealuid ning üldine surmamiljöö. 

 

Kabel 

Keskaja lossis oli võimatu elada ilma kabelita. Kui löödi rüütliks, siis iga pühitsetud andis vannet igapäev 

käia jumalateenistuses. Igas kabelis pidi olema vaimulik ahk kaplan. Kabelis loeti ladinakelseid palveid, 

soovijad saaksid lunastada oma pattusid. 

Meil oli ka võimalus lugeda ladina keeles tuntud „Meie Isa“ palve. 

 

Keskaegne peldik 

Kõrgetes lossides elamistornides ehitati peldikuid. Torni alusel oli koht, kus kogunesid fekaalid. Hiljem 

peldikuid tehti müüri sees. Kaev ehitati müüri sisse. Fekaalid sattusidmööda puu- või kivitorusid lossi 

müüride taga, kust talupojad korjasid neid põldude väetamiseks. 

Rakvere linnuses oli ka müürisisene kuivkäimla, mille šaht avanes väljapoole linnust. Sellel käimlal oli ka 

strateegiline tähtsus. Linnuse piiramisel, kui väravad ja teised sissekäigud olid suletud, peldik oli ainus 

koht, mille kaudu sai vaenlane linnuse sisse. Vaid hügieeni poolest ei olnud see eriti meeldiv. Niisugune  

peldik püsib ka tänapäevallinnuse kahuritornis. 

 

Käsitöömajandus 

Linnuse eeshoovis on taastatud paljud keskaegse eluolu detailid nagu habemeajaja töötuba, sepikoda, 

pottsepa töökoda koos maapõletusahjuga, puutöökoda, kiviheitemasin, häbipost, piigi- ja 

mõõgavõistlusestendid. 

Sepikojas saab sepa abiga sepistada endale naela, hobuseraua või keerulisemaid esemeid. Võib vermida 

linnuse mündi või käsikäial teritada oma mõõka ja nuga. 

Pottsepa töökojas saab vanaaegsel potikedral meistri juhendamisel valmistada savist nõusid ning jälgida 

nende põletamist vanaaegses maapõletusahjus. 

Puusepa töökojas saab vanaaegset treipinki proovida. 

Samuti saab sõita puuhobusel või vedada ise erinevaid vankreid. 

Loomalaudal on hobusetall ja lammaste aedik. 

Kasutatud allikad 

• Rakvere linnuse ekskursiooni materjalid 

• fotod isiklikest arhiividest 

• www.rakverelinnus.ee 

• www.muuseum.haapsalu.ee 


