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TTAALLLLIINNNN  
Helt siden 1941 lå Estland gjemt bak østblokkens jernteppe, - og virket anonym og 
kjedelig. Når de endelig kom frem fra glemselens slør ved jernteppets fall i 1992, skjedde 
det ikke med revolusjon, bråk og ståk. Ganske stille, men bestemt og målrettet har 
Estland utviklet seg raskt i mot det som vi elsker å kalle vestlig standard. 
 

Dette lille landet mellom Østersjøen og Russland har drøyt 1,4 millioner innbyggere og 
hovedstaden Tallinn har ca. 411.000 av disse. Språket er estisk, som er nært i slekt med 
finsk. Drøyt 30 % av innbyggerne er russiske, og det setter naturligvis preg på 
samfunnet. Men estlendere selv ønsker å assosiere seg med Skandinavia, og det har de 
jo historisk grunnlag for. Danskene, tyskere, svenskene, finnene og polakkene har alle” 
hersket” over Estland i tidlig middelalder gjennom tidene. 
 

VANALINN, - DEN GAMLE STAD… 
Tallinn er i dag en moderne by, men det som særpreger den mest er gamlebyen eller Vanalinn. Den 
vokste seg sterk under Hanseatene, da den var en viktig handelsby i Østersjøen, som et bindeledd 
mellom øst, vest og Sør-Europa. Det er beundringsverdig hvor godt den er tatt vare på gjennom de 
mange hundre årene. Den ligger på et høydedrag mot havna, og med festningsverk og tårn fra 13-
hundretallet, var den nok en vanskelig by å innta. Foruten festningsverket finner du her flere kirker, 
bl.a. den vakre Alexander Nevski-katedralen. Museer finner du flere av, og spesielt ”Kiek in de kök” 
er verdt et besøk.  Dette er det største forsvarstårnet i hele Baltikum, - og viser Baltikums historie 
fra 1300 – 1800-tallet. 
 

Tallinn er rik på kunst og kunsthåndverk som kan kjøpes. Spesielt har de mye tekstilhåndarbeide, 
men også glass og keramikk er utbredt. Ikke ulikt finsk, men med en innflytelse fra storebror i øst. 

 

MAT OG DRIKKE… 
 
 

Selv om Estland har hatt kun drøyt 20 år med selvstendighet i moderne tid, har de etablert et 
imponerende åpent og liberalt samfunn. De fleste butikker holder åpent sent, også på lørdager. 
Mange holder også åpent på søndager. Det lave prisnivået (jevnt over halv pris i forhold til Norge) 
lokker bl.a. mange finner over til Tallinn på shopping.  Finland er kun en kort båttur unna, og 
spesielt i helgene og om sommeren er det flust med finner her. 
 

Om det er for finnenes skyld sies det intet om, men over hele byen finner du spritsjapper (Alko) - som 
har åpent svært sent, noen faktisk døgnet rundt. Men alkohol får du også kjøpt på Narvesen… 
Det blir sagt at finnene er bra for økonomien, men ikke alle setter like stor pris på det svært høye 
alkoholkonsumet en del mennesker fra Finland inntar. Derfor har det vokst fram en del utesteder 
som fungerer som lukkede klubber. Her slipper kun de med riktig magnetstripekort gjennom 
dørene. Andre steder siler de folk i døra. Og her sitter den estiske ungdommen, - like gjerne på en 
tirsdag som en lørdagskveld og koser seg… 

 
Pakk kofferten, - vi ordner resten! 

 



MAT OG DRIKKE FORTS… 
 
Besøk gjerne Café Anglais på Raekoja Plats (Gamletorget). Du finner den i 2.etasje, -  
til høyre for det gamle stadshuset. Ellers er Gamlebyen full av spennende barer og spisesteder.  
 

Her finner du de fleste stiler, men overraskende lite russiske restauranter. Men frister russisk mat, 
anbefales Nevskij Restaurant. Dette er en kvalitetsrestaurant som også godt kan brukes i 
forretningssammenheng.   
Er du ute etter noe spesielt, anbefales først og fremst Peppersack og Olde Hansa.  
De ligger rett bak stadshuset ved Raekoja Plats – og har middelaldermat på menyen. Folkelig og lunt, 
spesielt Olde Hansa, som tilbyr et autentisk miljø og også menyer fra 1400-tallet. Olde Hansa passer nok 
best for grupper, da mange av rettene er beregnet for flere personer. Ellers finner du all den mat hjertet 
skulle begjære, fra McDonalds til thai, fransk italiensk, skandinavisk osv. 
 

Skal du ha deg en øl i Estland er ikke Saku til å komme utenom. De har over 60 % av markedet selv om 
vestlige merker prøver å vinne innpass. Saku Porter er saken for den som liker mektige, mørke øltyper. 
Ellers har de Saku i de fleste varianter som Original (folkeøl), Rock (pils) og Hardrock (sterkøl) m.m. 
Vodka er det selvfølgelig mye av i Estland, og de har flere gode lokale merker, rimelige er de også. Prøv 
også den lokale likøren Vana Tallinn – den pleier mange å kjøpe med seg hjem… 

 

SHOPPING 
 

Det er plenty av muligheter til å bruke penger i Tallinn. I Gamlebyen ligger bokstavelig talt souvenir-, 
antikk- og spesialbutikkene, for ikke å snakke om kles- og skoforretningene på rekke og rad. Innenfor 
Gamlebyen er hovedshoppinggatene Viru, Müürivahe, Suur-Karaja, Vaike Karaja og Kullassepa.  
I bysentrum tilbyr de to kjøpesentrene Kaubamaja (Gonsiori 2) og Stockmann (Liivalaia 53) alt fra 
elektronikk til kosmetikk så vel som store klesavdelinger for kvinner, menn og barn. Men et absolutt 
”must” ved shopping i Tallinn er en tur innom ”Strikkegaten” der alt fra hjemmestrikkede ull-labber til 
flotte ullgensere, ulike luer og hatter, ullvotter og mye mer fås kjøpt av lokalbefolkningen...  
 

Tallinns største kjøpesenter heter VIRU, og ligger like ved den gamle byporten og Sokos Hotel Viru. 
Her får du alt. Her finnes også flere cafèer, restauranter og et stort supermarked. Av andre 
handlesteder kan raskt nevnes Lemon Senter (Estonia 2) og De la Gardie (Viru 13/15). Her har de 
hovedsakelig klær.  Demini Senter, - på hjørnet av Viru og Vene, har dyrere klesforretninger. 

 
 
 

 
 

  

 

Pakk kofferten, - vi ordner resten! 
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