
Vi var i Tallin bara för en dryg månad sedan. Skrev då i denna blogg att vi återkommer nog 
fram på vårkanten. I första hand för att spana efter ny, ung och spännande design. Vi gjorde 
det redan nu. Samma båt, åt denna gång i deras Grill House. Utomordentligt bra. Hade 
trevliga samtal med andra middagsgäster.


Trist väder, regn och blåst. Taxi mot området Kalamaja (Tallins hipsterville, som det kallas i 
annonserna). Vi åkte längst bort till Telliskivi Creative City. Ett ruffigt område där det fanns en 
salig blandning av designbutiker, gallerier, matställen som verkade oerhört populära. 
Muralmålningar och allehanda installationer. Stora kontraster att titta på som muralmålningar 
bakom järnvägen och ovanför sticker det gamla medeltida Tallin upp sin mur och kyrktorn. 
Att det här är ett område precis i början av sin utveckling är helt klart. Kul att se allt som 
spirar och gror i de tegelklädda kvarteren.


Tallin 

Från ett blogginlägg den 5 oktober 2017 på www.2pe.se 

Ostprovning i saluhallen vid järnvägsstationen






Vi letar oss ner till området runt järnvägsstationen. Här finns nyrenoverade byggnader i en 
spännande utformning. Strax bredvid stationen ligger ett jättestort hus. Saluhall med en massa 
mindre delar. Allt från afrikanska grönsaker till holländsk ost. Loppisaffärer, antikaffärer, olika 
ateljéer, smycken, hattar, textilt hantverk, matstånd av alla de sorter. Här tog det tid. Själv faller 
jag för det textila hantverket och dess design. Stramt och snyggt.


Efter flera timmar är det dags för att dra sig ner mot båten. Resten av området får vänta till 
våren. Gamla stan i Tallin är fin. Och det finns oerhört gott om gallerier, design och snyggt 
hantverk även här. Dröjde oss extra länge hos en läderhantverkare som gjorde alldeles 
fantastiska böcker, bokomslag och annat. Vill ha! Letade oss till den restaurang som jag åt min 
första middag i Tallin för många år sedan. Minns att den hade en öppen spis som värmde i den 
iskalla höstvinterdagen jag började jobba här. Brasan finns kvar och det fanns bord i dess 
närhet. Synnerligen skönt idag.


Letar oss tillbaka mot båten. Blir lika fascinerade av den nya moderna byggnationen. Och så fort 
de bygger. Gick på en gata som såg ut som en byggarbetsplats för sex veckor sedan. Nu helt 
klar!


Nöjda efter en massa nya intryck. Men nu får Tallin vänta till efter vintern.

Lasse






