
Vi var ett par dagar i Tallin tillsammans med våra vuxna 
barn. Kanonmysigt men kallt. Efter en mycket gungig 
båtresa dit promenerade vi rejält under dagarna. Första 
dagen (lördagen) la vi mycket tid i Kalemaja området, strax 
väster om gamla staden. Ett övergivet industriområde som 
övertagits av unga kreativa människor. Designers, 
matställen, loppmarknader, ett varierat etniskt utbud av 
varor och mat, och mycket annat i en ohämmad 
blandning. Vi började med lördagsloppiset  i ett övergivet 
industrihus. Var inte lika intressant som det var beskrivet. 
Fast både hustru och dotter köpte hemmastickade varma 
vantar. Vi knatade bland de ofta roligt dekorerade husen, 
beundrade saker i olika designaffärer, tog en fika på Fika, 
åt lunch bland en massa matstånd en marknadshus 
bredvid järnvägsstationen. Hittade en massa tranbär till 
salu på utomhusmarknaden. Undrar hur mycket tid som 
var nedlagda för att få ihop allt detta. Tranbär skall både 
frysa först och sedan plockas på myrmarker. Och här 
hemma är det i a f långt mellan bären.


Tallin 

Från ett blogginlägg december 2018 på www.2pe.se

Julmarknaden på Rådhustorget i Tallin



Kollade utsikten över staden från Domberget, kikade in i den stora rysk-ortodoxa katedralen. 
Introducerade barnen till min favoritpub i gamla stan. Hell, nästan mittemot Svenska 
Ambassaden. Varmt inomhus och Leffe blond på tappkran! En sväng på Rådhustorget med den 
stora julmarknaden (se förra blogginlägget). På kvällen till Controvento. En av mina 
favoritrestauranger i Tallin. En bra italiensk krog. 


Söndagen strosade vi i det mer moderna staden. Den är inte så stor och mycket var stängt. 
Tittade in i en designbutik (ungefär som Designtorget i Sverige), sprang på en liten 
skönsjungande kör på ett litet torg. Hamnade på Hell så småningom för en öl och sopplunch 
innan båten hem.  Härlig långweekend med barnen.

Lasse

Utsikten från Domberget (övre delen av Tallin) över gamla staden och ner mot hamnen


