ETTEVAATUST! Keldris on ohtlikud
kurjategijad! Õnneks on keskajast
tänapäevani säilinud ainult järsud ja
erineva kõrgusega trepiastmed. Trepist
üles-alla liikudes ole ettevaatlik ja hoia
kogu aeg käsipuust kinni.

ARVUTA!
Kui vana on
raevangla? Raevangla
on
aastat
vana.

Üks õnnelik õnnetus, mis
juhtus 40 aastat tagasi.
Loe seinalt.
Vanglaametniku ametikorter.
Loe seinalt.
MANTELKORSTEN
DIILE

Vaata sõnaseletust

OTSI ÜLES! Keldrikorruse seina ahelrõngad.
Üks kuuest rõngast pärineb raevangla
tegutsemise ajast. Arva ära, milline! Õige
vastuse leiad seinalt.

Raevangla kõige paksem sein on
keldrikorrusel. Otsi sein üles ja mõõda,
kas sinu käed on piisavalt pikad, et
ulatuda seina servast servani.
Sein on
paks.

II KORRUS

Ainuke tänapäevani
säilinud PUIDUST UKS

Vaata sõnaseletust

DORNSE

Vaata sõnaseletust

I KORRUS

IMELIK! Varem oli
kombeks profatil käia
tuttavate või võõraste
inimestega samal ajal
ühises ruumis ja augul
istudes omavahel vestelda.

KELDER

OTSI ÜLES! Leia raevangla
profat. Mis see on? Esimene
vihje: lihtsamini leitav II
korrusel. Teine vihje: see on
ainus koht, kuhu kuningas
läheb alati jala.

Peale raevangla sise- ja välisseinte on algsest majast säilinud väga vähe. Ajale on
vastu pidanud teisel korrusel asuv puidust uks, mis viib pööningule. Pööningul
hoiti vanasti toiduained, põhiliselt jahukotte ja soola, sest seal tegutses tavaliselt
vähem rotte ja hiiri. Samuti oli pööningul kuivem kui keldris. Tänapäeval paiknevad
seal fotomuuseumi töötajate tööruumid.

III KORRUSE PÖÖNING

Tere tulemast raevangla fotomuuseumisse!
Võib tunduda, et kriminaalidele mõeldud vanglat ja fotograafiat ei seo omavahel eriti
midagi, aga tegelikult leiab kokkupuutepunkte küll. Praktiline seos on see, et juba 19.
sajandi lõpupoole hakkasid kriminaaluurijad kasutama fotograafiat, et jäädvustada
uurimises osalevaid inimesi ja vajalikke asitõendeid.
Leidub ka filosoofilisem seos: sõna fotograafia
tuleneb kreekakeelsest sõnast photo (valgus)
ja graphos (kirjutama) ja tähendab valgusega
kirjutama. Teame, et fotografeerida saab
ainult valguse olemasolul ehk pildistades
püütakse valgus kinni ja jäädvustatakse
fotole. Luuleliselt öeldes ― valgus
vangistatakse fotokujutisse.

Arvatakse, et tänaseni
säilinud raevangla
üksikkong oli esimene
vanglana kasutatud väike
ehitis, mille ümber kerkis
alles 15. sajandil meie ajani
säilinud kolmekordne
vanglahoone. Üksikkongis
hoiti kinni inimesi, keda
taheti eraldada ülejäänud
vangidest.

Sisehoovi kaudu viidi süüdimõistetud mööda Suur-Karja
tänavat ja Pärnu mnt võllamäele hukkamisele.

Tase IV

100 tähtsat asja

KAS TEADSID? Võllamägi asus
Liivalaia tänaval Swedbanki
krundil Pärnu mnt lähedal.

Fotomuuseum
2018

HUVITAV! Kui õues sajab
vihma, siis üksikkongi üks
külg muutub tumedaks.
Värvi tumeduse järgi saab
öelda, milline ilm väljas
on.

Raekojast juhiti kogu linna poliitilist ja majanduslikku, osalt
isegi seltskondlikku tegevust. Lisaks sellele oli raekoda
kohtuhoone ja kaupade tutvustamise koht. Kohtupidamise
vajadus tekkis Tallinnas 13. sajandil seoses linnale Lübecki
õiguse omistamisega 1248. aastal. Kohus tegutses Tallinna
raekojas 1889. aastani. Linnavalitsus tegutses raekojas 1970.
aastani.
KAS TEADSID? Kohtupidamisega
peeti pausi kaks korda aastas:
neli nädalat jõuluperioodil ja neli
nädalat lihavõtete ajal.

Sõnaseletused
Profat: käimla, sarnane danskriga, aga ei eendu seinast välja,
vaid on seina sees.
Dansker (sks Dansker): keskaja linnuse müüri välisküljelt
eenduv väike nelinurkne ehitis, mis võimaldas külgsuunalist
kaitset (kasutati ka käimlana).
Latriin (ld latrina): (väli)käimla, väljakäik (nt laagris).
Mantelkorsten: korsten, mis mantlina ühtlaselt allapoole
laienedes katab täielikult küttekolde ja sageli ka kogu
köögiruumi (sel puhul räägitakse mantelkorsten-köögist).
Diele ehk diile (alamsaksa diele): Tallinna hiliskeskaegse elamu
tänavapoolne suur pearuum ehk eeskoda.
Dornse: Tallinna hiliskeskaegse elamu kaheruumilise
peakorruse tagumine ehk hoovipoolne elutuba. Asus diele taga,
erandlikult selle küljel.

Korraldajad

Koostööpartnerid

TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM
HEA

Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:
Peeter I Majamuuseum, Mikkeli muuseum,
Tartu Ülikooli muuseum, Kondase Keskus jt
© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Anneli Jalava (tekst 2018)
© Liisa Kruusmägi (illustratsioonid 2018)

Teised Fotomuuseumi programmid
linnamuuseum.ee/fotomuuseum
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HUVITAV! Raekoja tänaval
peeti aastasadu sigu. Seetõttu
kutsuti raevanglat rahva seas
ka alevilaudaks. Muidugi
ei meeldinud raeisadele, et
Tallinna tähtsaima
esindushoone tagant
kostub röhkimist ja levib
ebameeldivaid aroome.
Seepärast trahviti seapidajaid
korduvalt.

KAS TEADSID? Lübecki linnaõigus
kehtis ainult Tallinna all-linnas, aga
mitte ülalinnas Toompeal. Seal
kehtis Eestimaa maaõigus.

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee
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KAS TEADSID? Tallinna raevangla on
Põhja-Euroopas vanim südalinnas
terviklikuna säilinud spetsiaalselt
vanglaks ehitatud hoone.

OSALE HÄÄLETUSEL! Tallinnas
võistlevad kaks tänavat kõige lühema
tänava tiitli eest. Need on Raekoja tänav
ning Raekoja platsi ja Pühavaimu
tänavat ühendav Saiakäik (üle Raekoja
platsi raekoja vastas raeapteegist
vasakul). Raekoja tänav on täpselt
sama pikk kui raekoja tagumine sein.
Mõõda tänavate pikkused üle ja otsusta,
kumb pälvib Tallinna kõige lühema
tänava tiitli.
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Raevangla ehitati eeluurimisvanglaks
peaaegu 700 aastat tagasi. Asukoht on
raekoja taga, sest nii oli mugavam viia
kinnipeetavaid raekotta ja selle ees
asuvale turuplatsile kohtuistungitele.
Raevangla oli eeluurimisvangla, kus
hoiti kinni mehi ja naisi ja lapsi alates
13. eluaastast. EDASI LOE SEINALT

� � ���

