Tallinn
Tvärs över Östersjön möter Estlands huvudstad med torn och tinnar, fästningsmurar,
vindsvåningar och sluttande tegeltak. Den medeltida stadskärnan är ungefär som choklad.
Man tar en bit och blir på gott humör. Man tar en bit till och glömmer bort allt utom nuet och
upprymdheten över att vara här. Tallinn är vårt närmsta äventyr. Ett vänligt sådant. Gamla
stan för tankarna mot H.C Andersen, Kalamajas trähusbebyggelse och äppelträdgårdar
påminner om något ur Astrid Lindgrens sagor. För visst känns Tallinn märkligt bekant,
svenskt, men ändå inte. Nordisk prydlighet och ljusa sommarnätter möter Hansans medeltid.
Den grå öststatskappan är kasserad. Tallinn är på väg att hitta tillbaka till sig själv. Öppen,
dynamisk och opportunistisk, i skarven mellan storstad och lantlig oskuld.
Guide Mikael Persson Foto Mattias Ahlm, Angelica Zander, Mikael Persson, Tallinn City Tourist Office
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stan bit för bit
vanalinn ,

den gamla muromgärdade och medeltida stadskärnan är
något av Tallinns varumärke. Här
finns vindlande gränder, kulörta
stenhus och pampiga kyrkor. Här hittar du också flera museer och stans
största sevärdheter. Området är litet
och upplevs bäst till fots. Sikta på
Långgatan Pikk och Nunne och du
flanerar längs två av gamla stans viktigaste artärer. Den sistnämnda slutar
vid järnvägsstationen Balti jaam.
rådhustorget ,

Raekoja plats, är
gamla stans hjärta. Flera restauranger
och uteserveringar finns här liksom
några bankomater. Runt hörnet, på
gatan Kullassepa, väntar turistbyrån.
domberget ,

Toompea, vakar över
gamla stan från ett skarpt skuret krön
ovanför Finska viken. Här finns borg,
domkyrka, parlament och tornet
Långe Hermann. Här finns också den
rysk-ortodoxa Alexander Nevskijkatedralen, kullerstensgränder och kvarter
efter kvarter med sagobokspotential.
Promenera gärna hit från Rådhustorget via de branta prången Lühike jalg
eller Pikk jalg.
ligger på gångavstånd från
Vanalinn. Sikta först på stadsmuren,
sedan gatan Uus och du är där på en
kvart. Färjorna från Sverige lägger till
vid terminal D.
hamnen

Gamla stans dagar är motsvarigheten till Visbys medeltidsvecka och
arrangeras i juni varje år.
kalamaja

är ett behagligt område med promenadstråk, frikostiga
gräsytor och nästan vildvuxen skog.
Peter den Stores sommarpalats och
presidentens residens stjäl mycket
uppmärksamhet, men här finns också
gott om vackra trävillor och lummiga
trädgårdar. Korsar du huvudvägen
Narva mnt möter du strax Sångarfältet, platsen för Tallinns gigantiska
sångfestival.

rocca al mare

kadriorg

pirita ,
viru center ,

just utanför stadsmuren, markerar början på det nya,
självsäkra Estland. Här reser sig stan
på höjden. Shoppingcentret Viru Keskus är tummelplats för det köpstarka,
trendiga Tallinn. Något kvarter söder ut möter Maakri med varuhuset
Stockmann och Radisson SAS Hotell,
ett av stans mest karakteristiska landmärken.
frihetstorget ,

Vabaduse Väljak,
suger åt sig bilar, bussar, flanörer,

möter norr om järnvägsstationen Balti jaam. Lantligt och
attraktivt område med sliten trähusbebyggelse, äppelträdgårdar och
skuggiga gator. Här finns stans äldsta
kvartersbastu.

demonstranter, nattsuddare, i princip
allt och alla. Torget ligger vid Tallinns kanske mest strategiskt belägna
korsning, där gamla stan försiktigt
kikar ut mot paradgatorna Kaarli pst,
Estonia pst och Pärnu mnt.

några kilometer nordöst om
gamla stan, är Tallinns Riviera med
volleybollnät mjuk sand och ett långsträckt strandfuru. Intill Piritaåns
mynning hittar du den stadion som
stod som värd åt OS-seglingarna 1980.
är den största och mest
kända (läs: ökända) av Sovjettidens
satellitstäder i Estland. En väldigt
massa betong och brutal höghusbebyggelse med andra ord. Lasnamäe
ligger några kilometer öster om Tallinn centrum.
lasnamäe

Pretentiöst överklassområde intill Finska viken.
Storslagna villor, privatskolor och
utsikt mot hamnen på andra sidan
Koplibukten. Tallinns vackra friluftsmuseum finns också här.

ta sig dit

Flyg
tallinn international airport ,

Lennujaam, ligger knappt en halvmil
från centrum. Ny, modern, ankomsthall med bankomat, växlingskontor
och flera biluthyrningsfirmor. Taxi
till centrum kostar 70–100 kroon
(bestäm pris i förväg). Busslinje 2
avgår var 20:e –30:e minut och stannar bland annat intill Viru Center i
närheten av gamla stan. Köp biljett
av chauffören för 15 kroon. I omvänd
riktning kliver du på bussen på gatan
Gonsiori i närheten av Viru Center.
Flygplatsen Lennujaam, tel 605 88 88,
www.tallinn-airport.ee
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Tåg
Balti jaam,
ligger alldeles utanför de medeltida
stadsmurarna. Tåg går härifrån bland
annat till Moskva, Tartu, Narva, Paldiski och Pärnu. I stationen finns växlingskontor och tåginformation med
tjänstvillig, engelskspråkig personal.

ta sig runt

järnvägsstationen ,

Håller du dig till gamla stan, Vanalinn, är promenaderna sällan längre
än 20 minuter. Vill du längre bort, till
exempelvis till Kadriorg, Pirita eller
Lasnamäe, finns ett väl fungerande
nät av buss, trådbuss och spårvagn.

Toompuiestee 35, www.evr.ee

som gäller på buss, trådbuss och spårvagn kostar 10 kroon
styck om du köper i kiosk och 15
kroon om du köper direkt av chauffören. Än bättre pris får du om du
köper ett tiokort för 80 kroon. Sådana
säljs i tidningskiosker. Biljett till expressbuss kostar 15 kroon om du köper den i kiosk och 20 kroon om du
köper den ombord på bussen.
biljetter

Buss
tallinns bussterminal ,

Tallinna
bussiterminal eller Autobussijaam,
finns någon kilometer sydöst om innerstan. Taxi hit från centrum kostar
50–60 kroon. Buss är det snabbaste
och bekvämaste färdmedlet i Estland. Köp biljett här till inrikes- eller
utrikessträckor. Täta turer till bland
annat Haapsalu, Kuressaare, Narva,
Pärnu, Tartu och Viljandi. Dagliga
avgångar till Riga, Sankt Petersburg,
Vilnius och Warszawa.
Tallinna Bussiterminal (Autobussijaam), Lastekodu 46, tel 680 09 00, www.
bussireisid.ee

Båt
ligger bara några
hundra meter från stadsmuren och
gamla stans hustak. Terminalerna A,
B och C sväljer mycket av trafiken
till och från Finland. I närheten ligger också Linnahall som tar emot en
del av flygbåtarna från Helsingfors.
Tvärs över hamnbassängen finner du
terminal D med färjor till Stockholm,
Sankt Petersburg och Helsingfors. I
terminalen hittar du växlingskontor,
bankomat och butik.
färjehamnen

och trådbuss funkar smidigt.
Linjerna tar dig till alla ytterområden.
Flera bussturer stannar vid eller i
närheten av Frihetstorget, Vabaduse
väljak, just utanför stadsmurarna, söder om gamla stan. Se bara upp med
några saker: biljetten ska stämplas i en
liten dosa – du stämplar själv! Missar
du detta väntar i värsta fall böter på
600 kroon. Fickstölder förekommer.
Ha koll på ditt bagage, särskilt viktigt
om du har ryggsäck på ryggen.
buss

Tips!
Spårvagnslinje 1
går bokstavligt från slott till koja.
Ocensurerad rundtur från det
välmående Kadriorg och Peter
den stores sommarpalats till
slitna, ruffiga Kopli. Under den
halvtimmeslånga färden byts
skrytbilar och champagnefasader
mot uteliggare och vodka med
skruvkork. Längst ut vid spårvagnslinjens ändhållplats finns
en liten rysk-ortodox kyrka i trä.
klassresan

Trevligaste färdmedlet i
stan. Nästan alla spårvagnslinjer passerar hållplatsen vid Viru väljak just
utanför gamla stans murar. Linje 1 går
från Kadriorg via Viru väljak, järnvägsstationen Balti jaam och Kalamaja till Kopli. Linje 2 börjar vid Kopli
och passerar järnvägsstationen Balti
jaam, Viru väljak och busstationen
Autobussijaam på väg till Ülemiste.
Linje 3 går från Kadriorg till Tondi.
Linje 4 från Ülemiste till Tondi och
linje 5 från Kopli till Vana–Löuna.
spårvagn

är förhållandevis billigt om du
beställer fordon i förväg via telefon.
Haffar du taxi på gatan, särskilt vid
Viruporten, gäller det att bestämma
taxi

Gatuliv i Vanalinn, gamla stan.

paldiski ,

fyra mil väster om Tallinn,
har daglig färjeförbindelse med Kapellskär norr om Stockholm. Linjen
utnyttjas främst av personbilar och
godstrafik. I terminalen finns cafeteria
och valutaväxling. Buss 156 avgår ungefär en timme efter färjans ankomst
och kör passagerare direkt till Tallinn.
Enkel biljett kostar 25 kroon.
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Fallgrop!
Åker du taxi ,

bestäm pris
i förväg så slipper du hastigt
tömd plånbok. Förnuftigt även
om bilen är utrustad med taxameter. Manipulerade, extremt
snabbtickande sådana förekommer.

pris i förväg. Annars stor risk att du
tvingas betala överpris. Taxiresor i
innerstan bör kosta 35–50 kroon.
Taxi Raadio, tel 601 51 11. Tulika Takso,

domberget ,

Toompea, är bokstavligt
så högt man kan komma i Tallinn.
Bergknallen symboliserar makt och
styrka. Här finns slott, parlament,
regeringsbyggnader och domkyrka.
Effektfullaste entrén går via Pikk jalg,
det långa benet, eller Lühike jalg, det
korta benet. Gränderna från Hansans
nedre stad arbetar sig strävsamt upp
mellan ålderdomliga fasader och når
Toompea vid den rysk-ortodoxa Alexander Nevskijkatedralen. Under medeltiden utgjorde backen gräns mellan
två oberoende städer. Portarna dem
emellan låstes till och med nattetid.

tel 1200. Silver Takso, tel 627 88 50
alexander nevskijkatedralens

sevärdheter
vanalinn ,

gamla stan. Tallinns
största sevärdhet låter sig med nöd
och näppe fästas på papper. Det handlar om ett helhetsintryck. Stad, vatten,
ljus och människor. Bästa sättet att
fånga det är förmodligen genom att
flanera runt planlöst i Vanalinn och
sedan någon gång när andan faller
in styra stegen mot Toompea, Domberget. Gatorna Pikk och Vene är bra
som utgångspunkt, men stirra dig inte
alltför blind på kartan utan låt fötterna bestämma riktning – först då visar
Tallinn upp sig från sin bästa sida.

lökkupoler tynger Tallinns himmel.
Att den rysk-ortodoxa helgedomen
uppförts som en maktdemonstration
är uppenbart. Valet för plats föll på
Tallinns högsta punkt, mittemot det
estniska slottet. Politiska undertoner
till trots, är Alexander Nevskijkatedralen en av stans vackraste och mest
spektakulära byggnader. Invändigt tar
andliga toner överhanden. Levande
ljus brinner mot en fond av guld och
rymd. Vid ingången finns en liten
butik som säljer ikoner, kassetter, ja
i princip en fullständig kollektion av
den rysk-ortodoxa kyrkans best off.
Lossi plats 10, öppet 08.00–19.00

Ett av Tallinns vackraste landmärken, Alexander Nevskijkatedralen.

Vy över takåsar och kullestensgränder i
gamla stan.
utsikten från domberget .

Här
har du vykortsvyer över gamla stans
takåsar och Finska viken. Finast panorama har du ifrån Kohtuotsa som
du når från Domkyrkan genom att
följa gatan Toom-Rüütli några minuter åt nordost. Bortom Stenbocks
palats möter Patkuls trappor och frikostiga vyer över stadsmurens torn.
är gamla stans hjärta. Stadsbebyggelse har funnits här
sedan 1100-talets senare hälft. Handel
har dominerat, men platsen har också
stått som värd för alltifrån tornerspel till bröllop och halshuggningar.
Världshistoriens första julgran restes
här 1441. Under sommaren domineras torget av utomhusserveringar. På
vintern hålls en effektfull julmarknad
med glögg, pepparkakor och konjak i
plastmugg.
rådhustorget

rådhuset ,

Raekoda, är ett av få
gotiska rådhus som finns bevarade i
norra Europa. Härifrån styrdes den
medeltida handelsstaden. Byggnaden
rymde rådssal, skattkistor och tortyrkammare. I dag är Rådhuset ofta
stängt. Undantaget är källarvåningens
kafé, Tristan ja Isolde, som helt klart
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är värt ett besök, åtminstone för ett
glas konjak eller en kopp kaffe.
rådhusapoteket ,

Raepatek, påstås
vara ett av världens äldsta apotek som
ännu är i bruk. Under medeltiden
tjänstgjorde det som ett slags medicinsk diversebutik. Här fanns livets
nödvändigheter, krut, papper, ammunition, malen mumie och marsipan.
Inriktningen är väl ungefär detsamma
i dag. Sortimentet spänner från värktabletter och kondomer till hemmagjord glögg som säljs i vackra krus.
Raekoja plats 11, tel 631 48 60, öppet
09.00–19.00, lör 09.00–17.00

har anor från 1864. I
drygt 100 år har tanter suttit här,
druckit kaffe och knaprat på spröda
sockerkringlor. På kaféets hörna finns
marsipan och chokladmuseet Kalev
som i själva verket är en avancerad
godisaffär kompletterad med lite utställningar.
maiasmokk

Pikk 16

katarinagången & ylleväggen

har använts som bakgrund till filmer
om det medeltida London och Paris.
Mitt på dagen är gränden intagen av
turister och fotoblixtar, kom istället
hit på morgonen när den ligger tyst
och öde. Fortsätt sedan via Müürivahe
och du når stadsmurens »yllevägg«.
Här säljer tanter dagarna i ända stickade mössor, vantar och tröjor.
sankt nikolaikyrkan ,

Niguliste
Kirik, har bombats och bränts, men
reser sig i dag skinande och triumferande med ett av Tallinns vackraste
museer. Bernt Notkes makabra 1400tals målning Dödsdansen ingår i samlingarna. Eleganta silverföremål finns
här också. Under lördags- och söndagskvällarnas hålls orgelkonserter.
Niguliste 3, tel 631 43 27, www.ekm.ee.
öppet 10.00-17.00 Inträde 45 kroon

börjar så fort du klivit
över spårvagnsrälsen bak järnvägsstationen Balti jaam. Sikta på Vanakalamaja

Katarinagången, ofta använd som bakgrund för filmer om det medeltida
London och Paris.

Kalamaja och gatan för dig mot stadsdelens hjärta, förbi Tallinns äldsta
kvartersbastu och in mot kvarter efter
kvarter av sliten trähusbebyggelse, äppelträdgårdar och skuggiga gator. Det
är en fröjd att strosa runt här, särskilt
när äppelträd och kastanjer dignar
under sin last.

Estlands mörkaste period. Sovjetiska
kolossalstatyer står och skäms i källren. På gatuplanet, litet trendigt kafé
för den som vågar svepa en kopp med
Stalin i ryggen.
Toompea 8, www.okupatsioon.ee, 668
02 51, öppet 11.00–18.00. Stängt mån. Inträde 20 kroon
estlands historiska museum ,

museer
stadsmuseum ,

Linnamuuseum.
Tallinns historia berättas med hjälp
av uppbyggda miljöer, kartor och
videosnuttar. Här kan du lära dig
om Hansatidens gillen, om sjöfart,
handel, världskrig och medeltid. Både
lärorikt och underhållande. Trevligt
kafé på övervåningen.
Vene 17, www.linamuuseum.ee, tel
644 65 53, öppet 10.30–18.00. Inträde 35
kroon
ockupationsmuseet ,

Okupatsiooni
Muuseum. Nytt, nästan experimentellt yttre, mörkt, nästan kusligt inre.
Ockupationsmuseet avhandlar det
som aldrig får glömmas: lidandet och
förföljelserna under 1900-talets sovjetiska och nazityska ockupationer.
Fotografier, propaganda och videoinspelade vittnesmål ger en bild av

Eesti Ajaloomuuseum, ryms passande
nog i Stora gillets högkvarter. Själva
byggnaden är väl så intressant som
de utställningar som bland annat
behandlar svenskperioden och greve
Johann von Uexkülls avrättning.
Pikk 17, www.eam.ee, tel 641 16 30, öppet 11.00–18.00. Stängt ons. Inträde 10
kroon
rocca al mare ,

Eesti Vabaöhumuuseum, är ett slags estniskt Skansen. I det vackra strandfurut gömmer
sig bondgårdar och lantliga hus med
anor från 1700- och 1800-talet. Här
finns kraftigt timrade bondgårdar
med tjockt vasstak, väderkvarnar som
stått på Saaremaa och en träkyrka
från svenskbygden kring Sutlepa
(norr om Haapsalu). Avsluta besöket
med en tallrik mustig estnisk ärtsoppa
på värdshuset Kolu Körts. Trådbuss
6 och 7 eller buss 22 går hit från


Tallinn > ...Museer, Parker, Stränder & bad

centrum. Kliv av vid Rocca al Mares
Shoppingcenter och promenera en
kvart åt nordväst.
Vabaöhummuuseumi tee 12, www.
evm.ee, 654 91 10, Maj–sep 10.00–18.00,
okt–apr 10.00–17.00. Inträde vuxna 80
kroon, barn 10 kroon, familjebiljett 95
kroon

parker

bjuder på en lummig
övergångszon mellan järnvägsstationen och Domberget. Flanörer och
hundar brukar inta parken på sommaren, skridskoåkare glider vintertid
fram över Snelli tiik, den sista resten
av stans vallgrav. Tvärs över gatan
Nunne möter Estoniamonumentet
med minneplakett över katastrofens
offer.
toompark

senare stadsstranden och det stadion
där OS-seglingarna 1980 hölls.
kadriorg ,

några kilometer nordöst
om gamla stan, för tankarna mot en
blandning av Djursholm, Biarritz och
Boulogneskogen. Just innanför Finska
viken ligger högdragen trähusbebyggelse och Peter den Stores sommarslott. På 1800-talet förvandlades de
tysta trastlundarna till en av tsarrysslands populäraste semesterorter. Ta
dig hit och njut av slottsparken och
traktens fantasifulla trähusbebyggelse.
Spårvagn 1 eller 3 från Viru väljak eller

är en annan av
innerstans gröna fickor. Prydligt och
tuktat i närheten av stadsmuren, Viru
center och Estonias opera och teater.
En härlig park at slappa i under dagar
med sol.

Bättre än så här blir
det knappast. Tallinns äldsta kvartersbastu har gett lindring åt trötta
kroppar ända sedan 1928. Folk från
trakten, avslappnat, pilsner och kaffe
i plastmugg.
kalma saun

Vana-Kalamaja 9 a, kvarteret bakom
Balti jaam, www.bma.ee/kalma, tel
627 18 11. Öppet 10.00–23.00. 50-180
kroon

30 minuters promenad från gamla stan.

Mikrobryggeri och väldig ölstuga där du och dina vänner,
om ni är riktigt törstiga, kan delta i
Big Beer Rally. 20 liter måste slinka
ner för att ni ska hamna på topplistan.
beer house

botaniska trädgården ,

Botaanikaaed, har både palmer och rosenträdgård. Du hittar den just nedanför
Teletorn, knappt en halvtimmes bussresa från centrum.
Kloostrimetsa tee 52, buss 34A eller 38

tammsaareparken

populärt havsbad när huvudstaden
behöver svalka. Ta bussen till Tallinns
Riviera. Linje 1, 8, 34, 38 eller 99 går
hit från Viru väljak.

från Vira Keskum, tel 606 26 66, www.tba.

Dunkri 5, tel 644 22 22,
www.beerhouse.ee

ee. Öppet 11.00–19.00. Inträde 45 kroon
reval hotel olümpia, club 26

stränder & bad
pirita ,

Tallinns hetaste utsikt. Bastu på 26:e
våningen. Hyrs per timme, 300 kroon
fram till 15.00 och 600 kroon därefter.
Liivalaia 33, tel 631 53 33,

följer Finska viken förbi tivoli och
monument och når flera kilometer

»Tallins Riviera«, vecklar
ut två kilometer smulig sandstrand
några kilometer nordöst om gamla
stan. Aningen kylslaget, men mäkta

Gamla stans stadsmur.

Pirita, några kilometer nordöst om gamla stan, är Tallinns Riviera.

strandpromenaden mot pirita

www.revalshotels.com
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rundturer
tallinn official sightseeing

avverkar stan i två etapper:
buss följt av promenad genom gamla
stan. Turen tar totalt 2 1/2 timme och
kostar 200 kroon. Det är gratis om du
har Tallinn Card.
tour

Roosikrantsi 19, Reisiekspert, tel
610 86 16, www.travel2baltics.com

äta

Billigt (under 80 kroon)
Kafé som serverat te
och äggsmörgåsar ända sedan Bresjnevs dagar. Här sitter ryskspråkiga tanter
med jacka och mössa och tuggar små
smörgåssnittar med panerade kotletter och nästan självlysande kaviar.
Sofforna är nedsuttna och toalettvakten vresig. Ser man till prisnivån är
det dock svårt att klaga, smörgåsarna
k0star 6–12 kroon.
energia kohvik

Kaubamaja 4, tel 660 47 06, Öppnar
08.00 på vardagar och 09.00 på söndagar.

Under Hansan var det här
ett kvarter av fryntliga bagare. Efterföljaren håller sig till kakor, latte och
kolesterol, men är också bra på frukost. Välj mellan pannkakor, omelett,
saiakang

Tallinn är chokladälskarens dröm.

Olde Hansa, med smak av medeltiden.

korvar med mera. Humana priser.
Saiakang 3/5, tel 644 30 55, öppet 0920 mån-lör och 10-18 på söndagar

voriter, honung och banan, florsockerbeströdda jordgubbar med grädde
eller äppel och vaniljsås.
Rataskaevu 3, 646 42 10, öppet till

förtjänstfull estnisk
husmanskost. Dessutom Saku, inhemskt öl, på fat. Genuint lunchhak
och pub i lågmält kvarter. Träbänkar
och stenväggar. Enorma portioner
av skinkstek med potatis, surkål och
pepparrot. Så bra mat att en stadig
ström av traktens folk söker sig hit för
regelbunden påfyllning.
vana villem

Tartu mnt 52, tel 601 07 82,
www.vanavillem.ee

Omåttligt populär servering i gamla stan, inte minst bland
stadens studenter. Lysande estniska
pannkakor. Välj mellan olika fyllningar: rökt fläsk och ost, champinjoner
och blåmögelost, räkor, tonfisk, rökt
forell, kalkon eller salami. Kostar bara
35–45 kroon. Även ett knippe söta fakompressor

23.00

Mellan (80–150 kroon)
Snudd på nationell institution. Matservering, bar och väggar
prydda av estniska dockor. Här kan
du testa estniska delikatesser som
marineeritud angerjas, marinerad ål,
och gossip´s fate, oxtunga med kokta
ärtor och pepparrotssås. Rejält och
tilltagna portioner. Prisvärt och klart
värt ett besök.
eesti maja

Lauteri 1, tel 645 52 52

Bohemiskt kafé och
lunchrestaurang med utsikt över
Rådhustorget. Omsorgsfullt komponerade sallader med exempelvis marinerad lax, tonfisk eller kyckling kring
en överdådig bas av grönt. Lika tillcafé anglais

Tips!
är precis som ett kafé ska vara. Rosa gardiner, knarrigt golv, levande ljus. Dessutom svindlande god choklad, framtrollad av
kaféets egen chokladmästare. Välj mellan drickbar spetsad med grappa eller
chili eller praliner med smak av ischoklad, apelsin eller tryffel. Kaféet ligger
undangömt på en innergård med anor från 1200-talet.
chocolaterie café

Vene 6
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talande bakverk, testa aprikoskakan
med kolasås. Ofta jazzmusik, ibland
pianist på plats.
Raekoja plats 14, 644 21 60, öppet till
23.00.

Teater, bar och restaurang i samma byggnad. Rejäl och
vällagad mat, gigantiska schnitzlar
med stekt potatis och surkål, inlagd
pumpa och rödbetor.
von krahl bar

gourmetmeny som innehåller lamm
med rosmarin, stek med madeirasås, lax, tonfisk och lång sektion där
minsta gemensamma nämnaren är
vitlök: testa till exempel vitlöksglass
eller Crème Brulée med smak av
vitlök. Lika omfattande vinlista. Att
beställa bord är en bra idé, även vardagskvällar.
Raekoja plats 11 (Rådhustorget), tel
627 64 00, www.restaurant.ee, öppet 12-24

Rataskaevu 10, tel 626 90 96

var hippt redan under Sovjettiden. I dag skojig cross over meny
med inslag av alltifrån Medelhavet till
thai. Mat lika mycket för ögat som för
gommen. Mycket sallad och grönt.
Ganska dyrt, men överkomligt om
du kommer hit vid lunch. Tvårätters
kostar då 165 kroon, trerätters 195
kroon, annars får du betala 220/295.
Morots- och chokladbröd kommer
som bonus.
pegasus

Stans mest berömda
medeltidsrestaurang. Ligger i gränszonen mellan–dyrt. Turistfälla? Absolut. Men en bra sådan. Mitt emellan
teater och happening. Burdusa gycklare möter i dörröppningen liksom
servitriser i tidstypiska kläder. Spännande meny och vällagad mat. Testa
vin med örter, varm öl med honung
eller friterad ost med enbär. Björn, lax
och vildsvin serveras också.
olde hansa

Vana turg 1 (nära Rådhustorget), tel

Harju 1, tel 631 40 40,
www.restoranpegasus.ee

627 90 20, www.oldehansa.com. Öppet
11–24

Dyrt (mer än 150 kroon)
Medeltiden möter vitlök.
Elegant restaurang i byggnad med
anor från 1400-talet. Internationell
balthasar

Påkostad gourmetrestaurang i franska anda som tillhör
stans allra bästa. Historisk byggnad
med lönngångar, valv och eget spöke
som har tillträde över allt utom i
köket. Poucherad abborre, kronärtskockor, cour de filet med mera.
Tung vinkällare och ännu tyngre nyårsmeny.
le bonaparte

Pikk 45, tel 646 44 44,
www.bonaparte.ee, öppet 12-24

Lägg ölu på minnet. Det betyder öl.

låter våldsamt, men betyder på estniska något i stil med den
vänliga vargen. Pub och bar med öppen eld, storbildsteve (ofta fotboll)
och ett avsides, lugnare mysrum med
»sjunka ner fåtöljer.« Eget öl, frisk
pilsner från Pärnu med elegant humlebeska. Även tjeckiskt på flaska och
Saku på fat. Bra på mat är dom också.
hell hunt

Pikk 39, tel 681 83 33, www.hellhunt.ee.
Öppet 16.00–02.00

Mitt i Tallinns bartäta
Bermudatriangel. Mer än en nattsuddare har gått in i dimman här.
Blandat med turister och ester. Lite
av ett raggställe. Varm inredning med
plyschsoffor, tung techno och tre bardiskar. Ofta mycket folk.
nimega baar

Suur-Karja 13, tel 620 92 79, Öppet

barer & pubar

11.00–02.00. Fre–lör 11.00–04.00 ibland
längre

Du har gissat
rätt: dunkelt valv med lika dunkel
musik. Storslagen hyllning till de brittiska synthjältarna: musik, videos,
turnéaffischer. Allt har någon anknytning till Depeche Mode, utom möjligtvis ölet.
dm, depeche mode

Nunne 4, tel 644 23 50. Öppet 12.00–
01.00. Fre 12.00–04.00. Lör 16.00–04.00.
Sön 16.00–01.00

Generösa lädersoffor, uniformerade servitörer, stort
akvarium och bokhylla där många av
verken utgörs av utrangerade böcker
från Stockholms Stadsbibliotek. Sober
och lugn miljö inspirerad av Sherlock
Holmes Storbritannien. Fish & chips,
tacos, öl och whisky.
scotland yard

Mere pst 6e, tel 653 51 90, www.scotlandyard.ee. Öppet 12.00–24.00. Tor–lör
12.00–03.00
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shopping

Svenska kronor räcker fortfarande
långt i Tallinn, och faktiskt ännu
längre om du handlar i rätt kvarter.
Priserna är i regel högre i gamla stan.
Innanför murarna väntar små, finurliga butiker. Utanför murarna gäller
mer vardag och affärer där esterna
själva gör sina inköp.

Varuhus &
shoppingcenter
Ultramodern shoppingplaza i flera plan. Rymmer Tallinns mest prestigefyllda butiker. Här
finns legendariska varuhuset Kaubamaja, Body shop, Starbucks, Kalev
choklad, cd-skivor, klädbutiker och
bokaffär.
viru center

Viru väljak 4/6, tel 610 14 00, www.

en gigantisk supermarket för inköp
av korv, ost, rysk champagne, dammsugare och ryggsäck. Kristiine keskus
ligger 20 minuter från gamla stan.
Endla 45, tel 665 03 41, öppet 09.0021.00, livsmedelsaffär 08.00–23.00

Finlands bidrag till den
moderna shoppingvärlden. Elegant
varuhus som rymmer det mesta. Fem
våningar mat, mode och kosmetika.
stockmann

Liivalaia 53, tel 633 95 39, www.stockmann.ee. Öppet 09.00–21.00, Lör–sön
09.00–20.00

Mode
Finns bland annat i Viru
Cetre. Skor av alla de slag. Spetsigt,
högklackat eller kängor.
abc king

Viru Väljak 4/6, www.abcking.ee, 610
13 85 Öppet 09.00-21.00.

virukeskus.com. Öppet 09.00–21.00. Livsmedelsbutik 08.00–21.00

Estlands mest
kända shoppinginstitution. Klassiskt
varuhus som allt sedan Sovjettiden
haft stämpeln på sig som något alldeles extra. Nu sammanbyggt med Viru
Center. Flera våningsplan med jeans,
skinn, kosmetika, husgeråd, pappersartiklar med mera. Kort och gott, ett
fullödigt varuhusutbud.
tallinna kaubamaja

Gonsiori 2, tel 667 31 00, www.kaubamja.ee. Öppet 09.00-21.00. Sön 10.00-19.00

Elegant estniskt designermode för män. Skjortor, slipsar, kostymer, koftor med mera. Det mesta
tillverkat i Estland och av eget märke.
baltman

Viru 22. Även butiker i Viru Center
och Kristiine Shopping Center (se ovan),
www.baltman.ee. Öppet 10.00-19.00, lör
10.00–19.00 och sön 11.00-16.00

Sval och elegant kollektion
för kvinnor. Estniskt märke som fått
internationell uppmärksamhet.
bastion

Viru 12, www.bastion.ee, 644 15 55
Öppet 10.00-19.00. Lör 11.00-18.00. Sön

Mer Singapore än
Finska viken. Ett av Estlands största
shoppingkomplex. Rymmer alltifrån
sport och fritid till hett mode och
espressobar. På bottenplanet Prisma,
kristiine keskus

11.00-16.00

Trendig experimentverkstad för unga, estniska designers. Kul
sortiment.
nu nordik

Tips!
Klassisk marknadsplats med saluhall och en labyrint av kiosker
och stånd. Tummelplats för framför allt rödbrusiga ryssar och stans gamla
gummor. Enastående underhållningsvärde. Här hittar du alltifrån poltavakorvar och kvass till gädda från Finska viken, surdegslimpor, frukt, svamp,
blåbärskorgar och kläder av obestämt Moskvamode.
keskturg

Keldrimäe 9, öppet 08.00–18.00

Gammalt och nytt, traditionellt och banbrytande. Tallinn bjuder på shopping för
alla smaker.

Vabaduse väljak 8, www.nunordik.ee.
Öppet 10.00–18.00. Lör 11.00–18.00

Böcker och musik
Två plan böcker, kartor,
tidningar och cd-skivor i närheten av
Viruporten. Hyfsat mycket presentböcker, kartor och reselitteratur.
apollo

Viru 23, www.apollo.ee, öppet 10.00–
20.00, lör 10.00–18.00, sön 11.00–16.00

Som en bokhandel
ska vara, liten, trång och med böcker
från golv till tak. Specialist på litteratur om Tallinn.
felix & fabian

Harju 1, 683 07 58, öppet 10.00–20.00,
lör 10.00–18.00, sön 11.00–15.00

Estlands största bokhandel. 50 000 volymer och eget kafé.
Helt nytt och modernt i Viru Center.
rahva raamat

Viru Center, Viru väljak 4/6, öppet
09.00-21.00

Mat, vin och sprit
Marknaderna Keskturg och Balti
jaama Turg har det skojigaste utbudet av estniskt bröd, korv, ost etc.
Livsmedelskedjan Prismas sortiment
ligger ungefär i linje med Konsum
mat



Tallinn > … Shopping, Nöjen

och ICA kompletterat med sprit till
väldigt förmånliga priser.
Prisma finns på flera platser i Tallinn,
bland annat Sikupilli, Tartu mnt 87 och
Kristiine, Endla 45. Öppet 08.00–23.00

Specialbutiker över hela
stan. Vodkaexpressen pumpar köpsugna tvärs över Finska viken. Sprit är
mycket billigt. På hyllorna finns favoriter som den estniska likören Vana
Tallinn med honungslen chokladsmak
och sträv estnisk vodka. Inhemska ölet
Saku säljs på flak. Tjeckiska Bechrovka,
armenisk konjak, Absolut Vodka och
rysk champagne är annat som dyker
upp i det förvillande stora utbudet av
alkoholhaltiga drycker.
vin & sprit

Y2K Ararat, Vana Viru 4, öppet 08.00–
23.00. Araxes, Vana-Viru 14, öppet 08.00–
23.00. R-Alko, Viru 27, öppet 10.00–22.00

Marknader
Ryssmarknaden
intill järnvägstationen Balti jaam.
Skruvar, muttrar och begagnade
verktyg hittar du här liksom kläder,
ikoner, Stalins memoarer och gamla
Sovjetfanor. I saluhallen, föredömligt
sortiment av störkaviar, råkost, köttstycken, limpor och ost.
balti jaama turg

Kopli 1, öppet 08.00–19.00. Sön
08.00–17.00

har fått sin svarta
marknad med plagiatvaror och munviga ryska försäljare reducerad till ett litet
hörn av komplexet. Nu mest modernt,
On-off, modebutiker och Prisma, en
jättelik, modern livsmedelshall.
kadaka turg

Korsningen Tammsaare-Mustamäe tee.
Trådbuss 1 går hit. Kliv av vid Mustamäe.

nöjen

Klubb
Legendariskt jättedisko i
Söprus, gamla stans största biopalats.
Tamt fram till midnatt. Kul om du
är under 20 år, annars tveksamt. På
onsdagarnas ladies night har kvinnor
fritt inträde. Två våningar med MTVmusik och flera barer. Inträdet kostar
oftast 100–130 kroon.
hollywood

Vana-Posti 8, tel 627 47 70, www.
club–hollywood.ee Öppet 23.00–04.00.
Fre 23.00–05.00. Sön-tis stängt.

Tallinns nya superklubb
med plats för 2500 gäster. Siktar mot
stans yngre. Disko och klubbmusik.
Ibland spelar internationella artister
här. Även gästdj:s från väst.
parlament

Tartu mnt 17, tel 666 29 00, www.clubparlament.com. Öppet 22.00–03.00, på
fre–lör till 23.00–05.00.

Billig värme till försäljning på julmarknaden i gamla stan.

eller
R.I.F.F som det tidigare hette har ett
förflutet som inspelningsplats för den
estniska varianten av teveserien Baren.
Trendklubb i två våningar som fyrar
av rock, pop och r&b. Kostar en slant
om ni vill beställa bord.
Seduction Discotheque

Viru Center, Viru väljak 6, tel 610 14 30,
www.seductiondiscotheque.ee. Öppet
17.00–01.00. Ons–tor 17.00–04.00. Fre–lör
17.00–06.00

Blues, bossa, jazz,
pop och disko. Hotel Reval Olümpias
nattklubb riktar sig mot lite äldre publik, folk som fått körkort och vuxit
ifrån Hollywood (diskot alltså). Ofta
livemusik på helgerna. Då 100 kroon
i inträde.
bonnie & Clyde

Liivalaia 33, tel 631 58 93, www.revalho-

Fallgrop!
är en tragisk bieffekt av ett hastigt systemskifte.
Förlorarna säljer sina kroppar.
Galopperande HIV, drogmissbruk och kriminalitet kommer i
dess följe. Undvik strippklubbar
och alla andra ställen där sex och
människor finns till salu.
Sexhandeln
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tels.com. Öppet 22.00–04.00. På helger

12.00–17.00 och en timme före föreställ-

till 05.00

ning på söndag. Rahvusooper, Estonia pst
4, tel 683 12 01, www.opera.ee. Biljettkontoret har öppet 12.00–19.00.

Rock
Rock och country
levererat av stans skramligaste källarband. Kul ställe med levande musik.
guitar Safari

Müürivahe 22, tel 641 16 07. Öppet
mån–tis 12.00–01.00. ons–tors 12.00–
02.00, fre 12.00–03.00, Lör 14.00–03.00.
Sön stängt

tillhör Tallinns mest
älskade och mångfacetterade kulturinstitutioner. Scen för experimentell
teater och rock. Pub som lockar stans
alternativa. Serverar även lysande
husmanskost.
von krahl

Rataskaevu 10, tel 626 90 96, www.vonkrahl.ee. Öppet 12.00–01.00, förutom på
helger då det är öppet fram till 03.00.

Konserter, teater och bio
Ultramodernt
biopalats med flera olika salonger,
popcornförsäljning och utmärkta
Cinema Pub. Hollywoodrepertoar.
Filmer med originalspråk och text på
estniska och ryska. Komplexet ligger
bakom posten och ungefär mittemot
Viru Center.
coca cola plaza

Storslagen
teaterbyggnad i jugendstil som stod
färdig 1910. Ligger mellan gamla stan
och Estonia.

Pompösa tvillingbyggnader från 1900-talets början.
Konserthuset är hemmascen för
Estlands filharmoniska orkester, men
gästas även av internationella artister och ensembler. Nationaloperan
slår upp sina massiva portar tre–fyra
gånger i veckan. Även här, föreställningar av yppersta, internationell
klass. Finkultur i Estland är fest, men
ändå långt ifrån nedlåtande snobbigt.
Boka gärna biljett någon dag i förväg.
Entréavgiften varierar i regel mellan
100–300 kroon.

Pärnu mnt 5, tel 680 55 55, www.draamateater.ee. Biljettkontor öppet 10.00–
17.00. Sön stängt.

Vacker medeltida byggnad som hyst stans
stadsteater sedan 1965.
stadsteatern, linnateater

Lai 23, tel 665 08 50, biljettkontor
665 08 00, www.linnateater.ee
sankt nikolaikyrkan ,

Niguliste.
Ett av gamla stans riktmärken. Gotisk
kyrka med anor från 1200-talet. Nu
museum och plats för helgernas mäktiga orgelkonserter.

Estonia Kontserdisaal, Estonia pst 4,

toret har öppet mån–fre 12.00–19.00, lör

ser, i första hand utanför gamla stans
murar.

Säkerhet
Tallinn är bättre än sitt rykte. Våldsbrott mot turister är sällsynta. Se
däremot upp för ficktjuvar och festa
med förnuft. De som råkar illa ut har
ofta en eller två ölu för mycket innanför västen.

I nödfall
ambulans
112

polis
110

Niguliste 3, tel 644 99 11, www.ekm.ee.
Öppet lör–sön 18.00

Brandkår
112

Jättearena som stått
som värd för bland EM-kval i basket,
schlagerfestival och Rammstein.
saku suurhall

sveriges ambassad
Pikk 28, tel 640 56 00, www.sweden.ee

Paldiski mnt 104 b, tel 660 02 00,
www.sakusuurhall.ee

Information
Turismiinfo, ligger i
gamla stan, två minuter från Rådhusplatsen.
turistbyrå

bra att veta

Niguliste 2, tel 645 77 77, www.tourism.

nationalopera

tel 614 77 60, www.concert.ee. Biljettkon-

i god tid. I
Tallinn råder kronisk brist på
sådana.

Boka hotellrum

eesti draamateater

Hobujaama 5, www.superkinod.ee

estonia konserthall och

Fallgrop!

ger fritt tillträde till
kollektivtrafik och museer plus en
guidad tur i stan. Kortet kostar 185
kroon för 6 timmar, 375 kroon för 24
timmar, 425 kroon för 48 timmar och
495 kroon för 72 timmar. Kortet är
en god investering ifall du tänkt dig
mycket transporter och museibesök
under kort tid.
Tallinn Card

Tallinn på höst, vår, vinter

Charmen finns kvar, men turisterna
är färre och trycket på hotell och
restauranger mindre. Hotell, restauranger och ibland också affärer håller
lägre priser, ibland avsevärt lägre pri-

tallinn.ee. Öppet maj–jun mån–fre 09.00–
19.00, lör–sön 10.00–17.00. Jun–aug mån–
fre 09.00–20.00, lör–sön 10.00–18.00. Sep
mån–fre 09.00–18.00, lör–sön 10.00–17.00.
Okt–apr mån–fre 09.00–17.00, lör 10.00–
15.00. Sön stängt.

Länkar
www.tourism.tallinn.ee
www.visitestonia.com
www.talinn-airport.ee
www.tallinksilja.com
www.estonian-air.ee
www.eurolines.ee
Guiden är uppdaterad i december 2008.
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