








 

Eesti esimene kutseline arhitekt, kunstnik-akvarellist Karl Burman (1882-1965) seenior elas Neitsitorni teise 

korruse korteris aastatel 1945-1965. Muuseas unistas ta oma kodu ümberkujundamisest ja tegi visandeid 

tornelamust kujundamiseks Vahemere-tüüpi villaks. 



 

15.juunil 1219 peeti tulevase Neitsitorni lähistel  Lindanise lahing, kus ristisõdijad Taani kuninga Valdemar II 

juhtimisel lõid tagasi eestlaste ootamatu rünnaku. Võit paganate üle tuli legendi järgi alles jumaliku  jõu 

sekkumisel - taevast lähetati alla ristisõdijaile jõudu andev märk – punasel kangal hõbevalge rist ehk  

Dannebrog, millest hiljem sai Taani riigilipp, üks maailma vanim riigilippe. Valdemar suundus võidu järel 

tulevasele Toompeale esimest kivikindlust rajama - siit algab ka Tallinna linna ajalugu! 



  

 

 

Läbi ajaloo on siinse õueala, praeguse Taani Kuninga aia nimi kõige kauem olnud Marstalli mägi 

(Marstallsberg) linnale tähtsate töökodade järgi. Siin sepikodades ja valukojas valmistati kõike vajalikku, 

sealhulgas relvi, suurtükke ja kirikukelli, valati ka münte. 



 

 

 

Neitsitorni naabertorn oli vanasti Kitsetorn (Ziegenturm), mis 16. sajandi kaitselahingutes hävis. Torni nimi 

tuleb arvatavasti sellest, et siinsel mäenõlval karjatati kitsesid.  



 

 

Viimaseks suureks baltisaksa kunstnikuks nimetatud tallinlasest akvarellist Carl Alexander von Winkleri 

(1860-1911) ateljee asus Neitsitorni kivist elumaja teisel korrusel (Vaata kunstniku akvarelli ülal) Winkler 

reisis palju Itaalias, aga ka Saksamaal, kus esines ka mitmete näitustega ja pälvis palju tunnustust. 

 

 

Kuulsad eesti kunstnikud kaksikvennad Kristjan (1865-1943) ja Paul Raud (1865-1930) elasid ja töötasid 

Neitsitornis, lahkunud Winkleri ateljee-korteris, portreemeister Paul Raud koguni 20 aastat kuni surmani. 



 

 

Baltisaksa päritolu kunstnik Lilly Walther oli üks neljast naisest, kes 20.sajandi algul Neitsitorni majas teise 

korruse kunstiateljees tegutses. Kui ülejäänud naised-kunstnikud lahkusid Eestist 1939, siis Lilly jäi 

sünnimaale. Kahjuks viidi ta Stalini ajal asumisele Siberisse, kus ta kõrges vanuses suri.  



 

 

Linna ainsa trepptänava Lühikese jala värav oli sajandeid ainuke sissepääs Neitsitorni aia ja elamute juurde. 

Värava vahelt paistis paradiislik eraaed, kuhu vahel ka turistid sisse astusid, et linnavaadet nautida.  



 

Valdemar II Võitja oli vägev Taani kuningas ja Tallinna linna (Taani linn) rajaja. Saabunud 800 aastat tagasi 

siia oma ristisõdijate väega ja uhke laevastikuga juunis 2019, lahkus siit septembrikuus, kui Revalsburghi 

(Revali) kindluse valmis sai. Valdemari telk võis seista Neitsitorni esisel õuealal, kui eestlased 15. juunil 

ristisõdijate laagrit ründasid.  





 

 

 

 

Philipp Jakob Karell (1806 Tallinn -1886 Peterburg) oli üks esimesi eesti soost arste, hiljem keiser Nikolai I ja 

Aleksander II perekonna ihuarst, riiginõunik ja salanõunik. Üks kõige kaugemale jõudnud eestlane  

19. sajandil. Lapsena ja nooruspõlves elas ja tegutses Neitsitorni aias, kus ta isa oli omaniku kellasepp 

Nestleri kojameheks. Dr. Karell propageeris piimravi, mis seisnes mitme haiguse ravimises üksnes piimaga 

toitmisega. Tema algatusel asutati 1867. aastal Vene Punane Rist. 

https://et.wikipedia.org/wiki/1806
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinn
https://et.wikipedia.org/wiki/Nikolai_I
https://et.wikipedia.org/wiki/Aleksander_II
https://et.wikipedia.org/wiki/1867
https://et.wikipedia.org/wiki/Punane_Rist


Neitsitorni nime taga on palju salapära. Algne torni nimi oli Meggede, mis võis tulla maakeelsest „mägedest“, 

sõnadest „mega; magado“ („suur“) või „magd“ ( teenijatüdruk ) või hoopis ehitusmeistri Hincke Megedi järgi. 

Igatahes võeti 19. sajandil aluseks „magd“ ja kohandati see suupärasemaks Mädchenturmiks. Siit siis 

eestikeelne „Neiutorn või Neitsitorn“. Linnalegendi järgi on tornis olnud kunagi ka türm lõbutüdrukutele, kuid 

ajaloolist tõde seal pole leitud. 



 

 

Paruness Anna Elisabeth von Maydell (1861-1944) oli baltisaksa kunstnik, kes oli ka Neitsitornis asunud  

tarbekunsti ateljee asutaja.  



Neitsitorni kohvik avati aastal 1980, ametlikult uusaastaööl vastu 1981. aastat, aga mitteametlikult juba 

jõulude aegu. Nõukogude ajal oli kohvik ülipopulaarne kohtumispaik. 



 
 

1361. aastal röövis Taani kuningas Valdemar IV rikka kaubalinna Visby Gotlandi saarel. Palju visbylasi põge- 

nes Tallinna – siit algas Visby langus ja Tallinna (Revali) tõus hansatee tähtsaks linnaks kauplemisel vene- 

lastega. 



 

Hans Heinrich Falck (1791-1874) oli esimene eesti päritolu linnakodanik, kes tegi Tallinnas suuri tegusid. 

Falgi tee ühendas all ja ülalinna, tema rajas ka Toompuiestee ja asutas Kaarli kiriku. Oma aja rikkamaid 

tallinlasi toetas eesti soost lapsi õpingutes. Nestleri aias oli tema treiali ja hiljem klaveritöökoda.  









1870. aastal tõi Neitsitorni omanik parun Alexander von der Pahlen raudtee Tallinna (Revalisse), siitpeale 

vedasid auruvedurid ehk raudruunad Balti jaamast nii kaupu kui inimesi pealinna Peterburgi. Reisirongi 

kiiruseks oli toona 35 versta tunnis (natuke üle 40 km/h) ja Tallinnast Peterburgi sõitis rong 11 tunni ja 43 

minutiga. Raudtee aitas linnal taas tegusaks muutuda – kiirelt arenes tööstus ja kasvas elanike arv.  





1930. aastatel elas Neitsitorni elumajas tütarlaps nimega Margarethe von Bock, keda kutsuti Kittyks. Tal oli 

ka õde Annalise ning neiud armastasid mängida, lugeda, muusikat kuulata  ja – muidugi jäätist süüa. Kitty, 

kes elab Stockholmis, sai 2017. aastal 91-aastaseks.  



 

 

 

Taani Kuninga aia nimetus kinnistus Neitsitorni õuealale 1960. aastatel.  Siin võis 800 aastat tagasi asuda 

taanlastest ristisõdalaste laager ja kuningas Waldemari telk, kuhu eestlased  15. juunil 1219.  sisse tungisid, et 

kuningas tappa. Suramtu osutus siiski hoopis piiskop Theoderichiks.  Ajaloos on õueala nimetatud Lühikseks 

mäeks, Marstalli mäeks ja Nestleri, Liemanni ja Siversi aiaks - majaomanike järgi. 1930. aastatel kutsuti aeda 

ka Kuninga aiaks, aga mõeldi hoopis Rootsi kuningat, kes arvati siin kunagi ööbinud.  



Keskaegne klarett Revalist oli kuulus üle Hansa Liidu. Vürtside, nelgi, kaneeli jt  maitseainetega rikastatud  

veini sai osta apteegist. Oli kuulu järgi hea tervisele ja aitas avada kõhtu enne einet ning tõstis tuju ja  toonust. 





Tallinna piiramiste kuudel jaanuarist märtsini 1577, kui end Tõnismäel sisse seadnud moskoviidid 

pommitasid suurtükkidest siinsete tornide pihta kivi-ja raudkuule, püüdsid ja kustutasid kuulsa Ivo 

Schenkenbergi mehed piirajate „tulekerasid“, lõkkes hõõgvele aetud raudkuule, mis pidid linna süütama. 

Linna kaitses end hästi ja piirajad pidid lahkuma. 
















