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Dannebrog 800 år – Tallinn 

 
I juni tog vi til Tallinn, Estlands hovedstad. Tallinns gamle centrum er en smuk og velbevaret 

middelalderby, og dette er beretningen om vores besøg. 
 

Klokken er 01.00, og 23 forventningsfulde eventyrer drager afsted fra Flensborg, med 

bus, mod Sverige. Rettere bestemt Stockholm. Efter 14 timers kørsel, ankommer vi 

lettere søvndrukne til færgen Victoria 1, der skal fragte os de næste ca. 16 timer til 

Estlands hovedstad Tallin via et lille midnatsstop på en finsk øgruppe i Åland, 

nærmere bestemt Mariahamn. 

 

Vel ankommet til Tallinn, bliver vi igen genforenet med bussen, og vi bliver kørt til 

vort hotel, nærmere bestemt Radisson Hotel Park Inn, der ligger dejlig centralt og i 

gåafstand til den gamle bydel. 

 

Hurtigt efter skulle vi i det stiveste puds køres til den danske ambassade. Her blev vi 

modtaget af diplomaten Jens Christian Andersen og politisk praktikant Daniel 

Overgaard Ankersen. Her blev vi briefet vedr. selve dannebrogs-arrangementet og 

hvilke planer HM Dronning Margrethe II havde. Et meget spændende møde i gæstfrie 

omgivelser. 

 

Herefter sluttede dagen på egen hånd i denne utrolig smukke by. Den gamle by er 

meget smuk med huse i pastelfarver. Husene er velholdte og har fyldningsdøre i glade 

farver. Gaderne er brostensbelagte og risikabelt terræn for stilethæle. Fortovene er 

smalle, men da trafikken er sparsom, kan man gå på vejen de fleste steder. Det skal 

siges, at vejret viste sig fra den gode side med temperature mellem 25-28 grader og 

blå himmel. 

 

Dagen efter viser datoen den 15. juni 2019. 800 år for Dannebrog. I år 1219 faldt 

Dannebrog ned fra himlen og vendte et dansk nederlag på slagmarken til en storslået 

sejr. 

Eller sådan lyder sagnet i hvert fald. Et sagn der gav det danske flag en meget stærk 

fortælling - og ikke mindst en guddommelig blåstempling. 

Og sådan én var vigtig tilbage i 1200-tallets middelalder, hvor korstogene og kampen 

for kristendommens udbredelse var i fuld gang. 

 

Klokken nærmede sig 08.00, og bussen nærmede sig havnen, hvor skibet Dannebrog 

og HM Dronning Margrethe II ville ankomme. Præcis klokken 10.00 ville 

Dronningen betræde estisk jord. Og det var vigtigt at være tidligt tilstede, hvis vi 

skulle have en god plads. Det viste sig at den gode plads var vores. Vi stod alle 

forventningsfulde og ventede med den Sydslesvigs fane vejende i den lette varme 

vind. Tiden blev brugt til igen at hilse på den danske ambassades diplomat Jens 

Christian Andersen og ambassadøren Kristina Miskowiak Beckvard. Især 



ambassadøren viser sig at være meget interesseret i hvor vi kommer fra, og vi får en 

god snak omkring vigtigheden af en dansk opbakning på denne dag. Efterfølgende 

hilste vi på fungerende udenrigsminister Anders Samuelsen, der med diplomaten Jens 

Christian Andersen stod og forberedte sig på Dronningens ankomst. Vi bliver 

interviewet af DR’s korrespondent, der filmer hele seancen. Flere gange interviewer 

de ambassadøren m.fl. lige foran os. Vi er nu osse kønne med vores hvide poloer med 

Dannebrogs-logo og en påskrift, der ikke lader noget til tilfældigheden.  

Blomsterdrengen og soldaterne stimler roligt frem og præcis kl. 10.00 bliver HM 

Dronning Margrethe II fløjtet fra borde, og træder ud på den røde løber, hvor H.E. 

Estlands Præsident Kersti Kaljulaid står klar. Dette er starten på den officielle 

velkomstceremoni. På den åbne plads ved havnen bliver den danske og den estiske 

nationalsang spillet af det estiske militær. Flot ser det ud med en flag alle’ med både 

Dannebrog og estisk flag. Det hele kulminere med at Dannebrog falder ned fra 

himlen. To danske faldskærmsudspringere fra jægerkorpset i Aalborg daler fra 1,5 

km. højde ned gennem skyerne og lander i umiddelbar nærhed af de tusinder af 

danskere, der var mødt frem på kajen. Og i vild jubel. 

 

HM Dronning Margrethe II bliver, godt bevogtet af danske og estiske 

sikkerhedsvagter, transporteret til præsidentpaladset. Og vores gruppe bliver 

transporteret til Frihedspladsen/Frihedstorvet i hjertet af Tallinn. Pladsen er Tallinns 

største plads, hvor man også kan se den smukke sejrssøjle af glas. På denne plads 

havde vi en fest. Der var Masser af telte, boder og en scene med musik og kor hele 

dagen. Fungerende udenrigsminister Anders Samuelsen holdt en brandtale til stor 

begejstring for det danske publikum inkl. HM Dronning Margrethe II. Caroline 

Henderson stod for underholdningen med dansk islæt. 

 

Inden HM Dronning Margrethe II forlod pladsen, tog hun godt bevogtet rund på 

pladsen, her gjorde hun holdt ved vores fane og gav hånd til fanevogteren. Det blev 

en rigtig dejlig dag i høj solskin og temperatur på ca. 26 grader. Herefter gik vi 

gennem den gamle bydel, og sluttede dagen af med et besøg på Restaurant Olde 

Hansa. En rigtig turistfælde i middelalderstil. Konceptet er middelaldermad, 

middelalderomgivelser, middelaldermusik osv. Førstesalen er stor og højloftet. Der er 

vægmalerier (med middelaldermotiver naturligvis), og også her er der kun levende 

lys. Det er stemningsfuldt. I midten af salen står et langbord dækket op til større 

selskab. Vi betjenes professionelt af en ung mand i Peter Pan bukser, som taler 

glimrende nutidsengelsk. Et sted som Olde Hansa er selvfølgelig en turistfælde af 

karat, men man må lade dem, at middelalderkonceptet er gennemført til mindste 

detalje, så man får en totaloplevelse. En liter lokal øl til 75 kr. er ikke noget at sige til. 

Den smagte fremragende og bliver tilmed serveret i et stort keramikkrus. 

 

Sidste dag i Tallinn var på fri hånd. Tallinn består af to dele: Toompea, som var den 

øvre bydel forbeholdt adelen og Vanalinn, den nedre by, hvor købmænd og 

almindelige borgere holdt til. De to bydele var oprindeligt adskilt af en bymur, men 

det er i dag muligt at bevæge sig frit både oppe og nede. Lige indenfor bymuren – 

ved porten ind til Toompea – ligger Den danske konges have. Om end stedet ikke 



syner af meget, har stedet stor betydning, for det var netop her, Dannebrog ifølge 

sagnet dalede fra himlen i 1219 – markeret med et stort rødt-hvidt skjold. Det er også 

her HM Dronning Margrethe II dagen inden indviede Den Danske Dronnings Have. 

Haven er et supplement til Den Danske Konges Have, der er opkaldt efter Kong Erik 

Menved. Den Danske Dronnings Have indeholder 800 roser, der er plantet, så det 

ligner det danske flag. Lige ved siden af Den danske konges have knejser Kiek en de 

Kök-forsvarstårnet 38 meter op. Tårnet huser i dag byens forsvarsmuseum. Navnet er 

i øvrigt en munter henvisning til den udsigt, soldaternes havde ned i borgernes 

køkkener, hvor de kunne ”lure” ned på pigerne.  Når man går rundt i den gamle 

bydel, er det som at komme tilbage i tiden. 

 

På den anden side af én af byportene ligger Skt. Katarinas Passage – en lille 

brostensbelagt og bueoverdækket passage, der i dag huser en række små 

håndværkerforretninger. Her lå i Middelalderen små listige beværtninger og faktisk 

fornemmes stemningen endnu. 

Solen gløder i de gyldne kors på Alexander Nevsky katedralens løgformede kupler, 

og trinde koner i tykke frakker står for foden af trappen. De er vist ikke på vej ind, 

men står som om de beder. En af konerne har en plasticpose stående, og måske 

indeholder den fisk, for ganske tæt på står en stor måge og ligner en liebhaver. 

Katedralen ligger nær Toompea, den gamle fæstning, og det er byens højest 

beliggende område. Aleksander Nevsky katedralen er en stor og rigt dekoreret 

ortodoks kirke opført i en historisk blandet stil. Kirken stod færdig i 1900 på den tid 

hvor Estland hørte ind under det russiske zar rige. Her er mange officielle bygninger 

med ministerier, ambassader o.l. Der er også nogle udsigtspunkter med flot udsigt 

over byen ned mod havnen. 
 

På byens store torv, Raekoja Plats, sidder folk uden for caféerne, og der er faktisk 

smålunt i solen. Her er virkeligt dejligt i sommersolen! 

Jeg sidder med udsigt til rådhuset, får en kop kaffe og hviler fødderne.  En kaffe 

koster 40 EEK. Det er ikke billigt, men torvet er jo Tallinns svar på Piazza Navona i 

Rom eller Markuspladsen i Venedig. Fair nok. 

 

Kvinder sælger strikketøj fra boder langs bymuren i Müürivahe. De er godt pakket 

ind - kvinderne altså. Man kan købe huer, vanter, sokker, veste, trøjer og hvad ved 

jeg. Tingene er flotte. Bortset fra spadsereturen til Kadriorg har vi ikke set meget til 

Tallinn ud over den gamle by, som er det, Estland helst viser frem. 

Trods den indbydende facade ser man alligevel fattigdom her og der. Forhutlede 

mænd med vildtvoksende skæg går rundt. Tomme flasker, som en gang indeholdt 

æblesnaps, ligger på bænke i morgentimerne. Ældre damer inspicerer affaldskurvene. 

I dag vil jeg også nå en tur ind i det moderne bycentrum, som på kortet er markeret 

som "City Centre". Der er høje nye huse med spejlglasfacader: hoteller, kontorer, 



banker og storkapital. Bortset fra teksten på skiltene kunne det være hvor som helst - 

pengekassernes arkitektoniske fantasi er ens og fattig 

Det synes helt at gå op i den slags bygninger, og selv en lille luksusbutik er ikke til at 

få øje på. De må selvfølgelig være et eller andet sted, men ikke her. Trafikken er 

rimelig intens, og alle sporvognene har kvinder bag styrepinden. Busserne føres af 

mænd. Rotermanns shoppingcenter ligger nær havnen og er et kompleks af nye høje 

bygninger, som egentlig er ganske flotte. Forretningerne er imidlertid en kedelig 

samling af modetøj, Ecco-sko til danske priser, ting til hjemmet og biologisk 

hudpleje. 

 

Det har været en god oplevelse at besøge Tallinn. Turen kunne såmænd godt have 

været en dag længere, men det er også rart at have tid til afslapning en gang imellem. 

Den gamle by er lille og overskuelig. Der er ikke mange gader, vi ikke har været 

igennem, og vi har set de seværdigheder og museer, vi gad se. Den største 

seværdighed er byen selv. Man kunne måske godt tro at man kunne bruge noget mere 

tid i den moderne by, men der var ligesom ikke noget der trak. 

Overalt er vi blevet mødt med venlighed, og vi har problemfrit klaret os på engelsk. 

Folk i servicebranchen taler glimrende engelsk, og de unge mennesker synes en del 

dygtigere hertil end deres danske jævnaldrende. 

Esterne må have sprogtalent. Hvordan skulle de ellers lære estisk? Estisk er lige så 

yksi-kaksi-kryptisk som finsk. 

 

Dagen slutter i Tallinn med en guidet tur med en estisk guid med et glimrende tysk. 

Turen havde måske været ønsket i starten af vores tur i Tallinn, da vi gennemgik 

mange af de gader, som vi havde været. Men alt i alt en god tur, hvor vi også kunne få 

nogle facts på de fine steder. Især Parlamentet, En træfæstning bygget på Toompea 

engang i 10. eller 11. århundrede var det der senere blev Tallinn. Træfæstningen 

erstattede man med en stenbygning i 1227 – 1229, denne bygning udviklede sig til 

dagens Toompea slot. Slottet har altid fungeret som magtens centrum for alle der har 

styret Estland. I dag holder Estlands parlament til i bygningen. Turen gik også forbi 

Rådhustorvet som altid har været møde- og markedsplads så det er vel en god start at 

begynde sin tur i Tallinn her i byens centrum. Masser af koncerter og udendørs 

servering i sommerperioden. 

 

Efter en meget intens og begivenhedsrig tur i Tallinn, går turen hjem igen. Den 

omvendte tur ned til havnen, hvor vort skib Victoria I ventede på os. Nu venter der 

igen ca. 16 timers sejllads til Stockholm og de 14 timer hjem i bus. Det har virkelig 

været en tur man ikke lige glemmer med det samme. Jeg kan kun anbefale en tur til 

Tallinn. 

Torben Pedersen 2019 


