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Moderne estisk kultur har blitt formet av at 
andre nasjoner i flere århundrer har okkupert 
landet, noe som gir seg til kjenne i språket, arki-
tekturen og i et vell av folkesanger ... Gjennom 
de siste tusen årene har Estland blitt styrt fra 
Tyskland, Russland, Danmark, Sverige og Polen. 
Selv om Estland i dag er selvstendig, har hver 
av disse nasjonene satt sine spor. I kulturen slik 

den er i dag finner vi et destillat av historien 
gjennom århundrene, en historie som både kan 
spores gjennom landets sangfestivaler, poesi, 
litteratur og nasjonalepos, og som dessuten 
er synlig i omgivelsene, fra den eldgamle arki-
tekturen i ei kornløe til dagens moderne glass-
strukturer, fra tradisjonelle strikkevottmønstre 
til interaktive kreasjoner på internett.

Ved første blikk
De fleste som gjester Estland møter først Tal-
linn, landets tusenårige hovedstad, en av Euro-
pas nordligste større byer og en av de fremste 
eksemplene på en middelaldersk bykjerne med 
bymur. Gamlebyen har en plass på Unescos 
verdensarvliste. I Tallinn kan du se strukturer 
og lag slik de er formet gjennom århundrene, 
og resultatet er en vrimmel av stilarter. Kriger 
og arkitektoniske stilretninger har også satt sitt 
preg, det samme har perioder der Tallinn har 
vært dominert av både velstående handels-
menn og undertrykte byborgere. Byen står i 
gjeld til de magrere årene, gamlebyen er nemlig 
så godt bevart nettopp fordi pengemangel hin-
dret riving av gamle bygninger for å følge med 
på trendene i tiden. Tallinn er en by for fot-
turister, og en spasertur gjennom de brolagte 
gatene tar en forbi historiske bygninger, kirker, 
århundregamle forretninger som fremdeles hol-
der stand, mens nyere byggverk nå rager høyt 
over de moderne delene av byen. Enten du 
besøker Kalamaja (Fiskehuset), Kadriorg (Kata-
rinas dal), Uue-Maailma (Den nye verden), eller 
den rivende utviklingen i byens moderne deler, 
er alt godt innen rekkevidde både til fots, på 
sykkel, eller med drosje eller trikk.

Om det er kunsten du vil utforske, er Tallinn 
Kunsthall det beste stedet å starte – Estlands 
beste eksempel på funksjonalisme. Herifra fort-
setter du til KUMU, den største kunstsamlingen 
i Baltikum og kåret til Europas beste museum 
i 2008. KUMU ligger ved siden av den vakre 
Kadriorg-parken og stiller ut det beste av estisk 
kunst, sammen med nye og spennende midler-
tidige utstillinger i konstant endring. Den fine 
spaserturen fra KUMU til Kadriorg viser deg et 
område rikt på barokk arkitektur, med det stor-
slagne Kadriorg-slottet med tilhørende park, 
barnas hage og Mikkel-museet.

Kunstmuseet KUMU

“Den nye verdens” særegne gatefestival

Middelalderdager på Rådhusplassen

Et kulturelt 
destillat av historie 
og okkupasjon



Kultur i Estland4 Kultur i Estland 5

ter at universitetsstudentene har dratt hjem for 
sommeren, er det til Pärnu livet flytter. I løpet 
av en kort spasertur vil en besøkende støte på 
både ultramoderne kunstbegivenheter og livful-
le konserter. Og alltid ligger strendene og natt-
klubbene der. Side om side byr byen på stille 
eleganse og pulserende natteliv.

Enestående opplevelser
Mangfoldet i det fullkomne og autentiske es-
tiske folkelivet finner du, for en stor del, utenfor 
de større byene. Tre større, spesielle regioner 
er særlig verd å nevne: Setumaa, Lahemaa og 
øyene.

Setumaa ligger i det sørøstlige hjørnet av Est-
land og er historisk et ortodoks område, et av 
de områdene som best har bevart sine eld-
gamle tradisjoner, med kjente “varemerker” 
som den spesielle folkesangtradisjonen, et 
språk temmelig ulikt det nord-estiske skrift-
språket, folkedrakter og smykker, og uten tvil 
matkunsten. I museal form finner du alt dette 
ved gårdsmuseet i Värska. Men med litt hell 
kan du bli vitne til den virkelige skjønnheten i 
hverdagslivet. Området er særlig verd et besøk 
under folkesangdagene, markedene, og under 
årets største begivenhet, Kongerikets dag, der 
Setu-kongeriket blir proklamert og en ny kon-
gelig stattholder blir utnevnt for hvert år. Under 
disse begivenhetene finner du Setu-kulturen og 
-maten på sitt beste.

Langhelger og dagsturer
Har du mer enn en reisedag til rådighet, men 
ikke mulighet for ukelange reiser, bør du vur-
dere et besøk i en annen estisk by. Det er mye 
du kan få med deg på én dag. Ta tog eller buss 
om morgenen til Tartu, Viljandi eller Pärnu, 
med retur om kvelden.

Tartu, med sitt universitet grunnlagt i 1632, 
har alltid vært landets sjel. Ærverdige kirker fra 
middelalderen står side om side med de klassis-
ke universitetsbygningene, og den svært grønne 
byen rommer også mange koselige kafeer og 
restauranter. De 100 år gamle forstedene til 
Tartu er også bevart, og med sin bohemaktige 
atmosfære tar de deg til en annen æra. Tartu 
er en levende by som selv er bevisst på at den 
er unik. Viljandi er en sjarmerende by, med et 
kulturliv der tonen settes av Kulturakademiet, 
Ugala-teateret, Kondas-senteret for naivistisk 
kunst og de sommerlige folkemusikkfestivalene, 
som nå har vokst til å omfatte arrangementer 
året rundt på folkemusikklåven. Har du lyst å 
komme deg ut av Tallinn og Tartu og oppleve 
en annen rytme i kultursfæren, er Viljandi det 
rette valget.

De beste eksemplene på kurstedsarkitektur og 
estisk funksjonalisme fra tidlig 1900-tall finner 
du i Pärnu. Pärnu er kalt Estlands sommerho-
vedstad, og når Tartu blir stille og søvnig et-

Pärnu - Estlands sommerhovedstad

Setu-kvinner synger leelo

Tartus kjærlighetsfilmfestival tARTuFF

Kondas-senteret for naivistisk kunst i Viljandi
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Lahemaa nasjonalpark på den estiske nordkys-
ten er kjent for sin vakre natur, men i Lahe-
maa finner du også Estlands mest storslagne 
herregårdskomplekser (Palmse, Sagadi, Vihula), 
som er obligatoriske innslag for alle med inter-
esse for estisk arkitektur. Herregårdene er også 

kjent for sine museer. Utsøkt estisk mat finner 
du ved vertshusene i Altja og Viitna, og skip-
perlandsbyen Käsmu er alltid verd et besøk. På 
vei østover fra Lahemaa er det på sin plass med 
en stopp i den vennlige byen Rakvere, og ved 
veis ende finner du Narva, som byr på en av 
Estlands mest imponerende festninger og utsikt 
til Russland rett over elva.

Folkekulturen lever videre i sin reneste form 
på de små vest-estiske øyene Kihnu og Ruhnu. 
De store øyene Saaremaa, Hiiumaa, Muhu og 
Vormsi skiller seg fra hverandre gjennom sin 
identitet og selvbevissthet. Kulturentusiaster 
bør absolutt få med seg Saaremaas middelal-
derske kirker, flotte vindmøller, og Kuressaare 
by med Sverdbrødrenes ordensborg. Hiiumaa 
kan skilte med Nord-Europas eldste fyrtårn.

Alle disse regionene er velegnet for lengre ferier 
- severdighetene ligger bare en kort kjøretur (el-
ler en litt mer langvarig sykkeltur) unna. Det er 
ikke vanskelig å finne seg et hyggelig hotell eller 
et godt sted å spise – du har alle muligheter til 
å nyte kulturell tid på avstand fra byståket, men 
like fullt midt i det som skjer.

Estisk mat
Matstellet er en av våre eldste kulturelle skik-
ker! Estiske matvaner er særlig påvirket av tysk 
og russisk kjøkken. I tillegg spiller nordlige sær-
trekk sin rolle - av forståelige grunner kan ikke 
vin og tropiske frukter stå særlig sentralt. Men 
kornprodukter – brød og grøt, øl og vodka – 
har alltid vært av god kvalitet og en av esternes 
stoltheter. I dag følger estiske kokker i fotspo-
rene til sine skandinaviske brødre i utviklingen 
av det moderne estiske kjøkken. Det vokser 
mye god mat i estiske skoger, sjø og marker, 
det eneste som skal til er å sette dem sammen 
i nye spennende kombinasjoner. I det minste i 
Tallinn er utvalget av fine restauranter bredt, 
og estiske smaker blir holdt høyt i ære. Når det 
er mulig (om sommeren) er de åpne torgene 
flotte steder å utforske. De mer kjente og ty-
piske er Nõmme torg i Tallinn og torghallen i 
Tartu, begge flotte eksempler på torgarkitektur 
fra hver sin epoke. Ingen som har smakt estisk 
røkt skinke, eller krydret østersjøbrisling, eller 

prøvd gode, enkle, kokte poteter, vil kunne se 
på estisk mat som kjedelig. Det er harmonien i 
de rene smakene som gjør det estiske kjøkke-
net til en delikatesse.

Interessant arkitektur finnes over hele Estland Matlaging i det estiske kjøkken

Opera-dagene på Saaremaa i Kuressaare Rene estiske smaker fra Rottermann-markedet
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En litterær ferie
En god ferie er aldri fullkommen uten godt le-
sestoff.

Gjennom århundrene har Tallinn og Tartu vært 
Estlands litterære midtpunkter. Det er i disse 
to byene de viktigste litterære begivenhetene 
finner sted, inkludert Tallinns litteraturfestival, 
HeadRead (direkte oversatt “gode linjer”) og 
Tartus Prima Vista. Begge går de av stabelen i 
mai måned, akkurat når godværet setter inn.

Besøkende er hjertelig velkomne til høytlesning 
en kveld i uken i husene til Den estiske forfat-
terforening i Tallinn og Tartu (onsdager i Tallinn, 
tirsdager i Tartu). I de større byene finnes det 
også et godt utvalg av estisk litteratur i overset-
telser til andre språk. Den seriøst interesserte vil 
kanskje ha glede av å kontakte Estonian Litera-
ture Centre (elic.ee).

Sangfestivalene
Sangfestivalene er en vesentlig del av estisk kul-
tur. Den største og best kjente er sangfestivalen 
i Tallinn, som går av stabelen hvert fjerde år 
på sangfestivalarenaen, der titusener på sce-
nen bringer kormusikken til hundretusenvis av 
tilhørere. I et land med vel én million innbyg-
gere er det virkelig bemerkelsesverdig med et 
arrangement som involverer en så stor del av 
befolkningen. Sangfestivalen i Tallinn har sine 
røtter i Tartu i 1869, under begynnelsen av 
den nasjonale vekkelsen, og siden har esterne 
jevnlig kommet sammen for å synge og danse. 
Over hele landet blir et vell av mindre, lokale 
festivaler arrangert i løpet av sommeren, det 
finnes til og med en punk-sangfestival, men det 
er de store hovedfestivalene som bygger og 
styrker esternes solidaritet og gjenspeiler fol-
kemusikk- og sangkulturen. For esterne er ikke 
sangfestivalen bare et massearrangement, men 
en kulturell storhendelse de er stolte av. Den 
siste sang- og dansefestivalen i juli 2009 trakk 
over 37 000 sangere og dansere.Noe for enhver bokorm

Festivalarenaen under sangfestivalenIndrek Hirv presenterer sine verker

Punk-sangfestivalen
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Festivaler
En kulturturist vil uten tvil sjekke datoer og 
tidspunkter for lokale festivaler før turen til Est-
land blir planlagt. Denne kortfattede oversikten 
skisserer de mest regelmessige og tradisjonelle 
kulturbegivenhetene.

En av de største festivalene i Estland er De svar-
te netters internasjonale filmfestival (PÖFF), 
som opp gjennom årene har vokst til en viktig 
begivenhet i europeisk sammenheng -- om ikke 
på grunn av sin størrelse, så i alle fall for sitt 
seriøse innhold, kvalitet og unike innslag. Gjes-
ter med interesse for estisk film vil finne estiske 
filmer ved noen kinoer, men vil du ha taket på 

det store bildet, anbefales det å låne eller kjøpe 
filmer på DVD - de viktigste finnes i velutstyrte 
forretninger, der du også får veiledning. Spesielt 
oppmerksom bør du være på de verdenskjente 
estiske dukke- og animasjonsfilmene. De viktig-
ste av dem har nylig blitt tilgjengelig på DVD.

For jazz-elskeren er Jazzkaar et “must”. Festi-
valen går av stabelen hvert år, men ikke bare 

musikkfestivalen, ikke minst fordi begivenheten 
bokstavelig talt dobler innbyggertallet i verts-
byen. Fra begynnelsen av har festivalen vært 
kjent ikke bare for musikken, men for atmosfæ-
ren og evnen til å samle folket til ett. Selvsagt 
holder opptredenene alltid høy standard. Helt 

en enkelt uke: festivalens fortryllelser er for-
delt over mindre minifestivaler året igjennom. 
Jazzkaar har funnet sin plass på verdens jazz-
kart, og ved siden av Estlands beste er alltid 
de største internasjonale navnene og de mest 
interessante artistene til stede. Viljandis fol-
kemusikkfestival, Viljandi Folk, er den fremste 

fra festivalens spede begynnelse og fram til den 
nåværende statusen som en stor musikalsk be-
givenhet har kvaliteten stått i høysetet.

I Rakvere er Baltoscandal en fengslende teater-
festival med en historie som er like lang som el-
ler lengre enn Estlands nyvunne selvstendighet. 
Gjester som setter pris på radikalt, alternativt 
og simpelthen godt teater vil finne det her, i en 
internasjonal setting.

Birgitta-festivalen arrangeres både ved St. Bir-
gitta-klosteret i Pirita i utkanten av Tallinn og 
i hjertet av gamlebyen, og er en begivenhet 
enten du er glad i eldre musikk eller klassisk 
musikk. Festivalen er bygd opp omkring det 
som en gang var et dominikaner- og birgitti-
nerkloster, og byr på oppbyggelse for ånd, sjel 
og hjerte.

 Levende kultur er i konstant endring, derfor er 
det oppgitt internett-adresser der det er mulig. 
Men vil du oppleve Estlands varierte musikk, 
er den sikreste måten ganske enkelt å avlegge 
landet et besøk. Vi ønsker deg velkommen til 
gode opplevelser i Estland.

Internasjonal festival for samtidsdans - 
augustdans-festivalen

Jazz-festivalen Jazzkaar

De svarte netters internasjonale filmfestival i 
Tallinn

Viljandi folkemusikkfestival

Birgitta-festivalen i det middelalderske Pirita-klosteret
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www.tallinn2011.ee

www.einst.ee
www.festivals.ee
www.laulupidu.ee
www.estoniantheatre.info
www.estmusic.com
www.eestimaitsed.com
www.kunstikeskus.ee

www.estlit.ee
www.piletilevi.ee
www.opera.ee
www.concert.ee
www.poff.ee 
www.jazzkaar.ee 
www.folk.ee

www.visitestonia.com
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