
Onlinerejse til Estland - onsdag den 19. januar 2022
PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve 
at komme på Zoom-programmet, hvis man ikke 
har prøvet det før. Hvis det driller, kan du ringe 
på tlf. 70 26 36 66 og få hjælp af os

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan 
koble sig på rejsen til løs samtale

14.00 Teknisk velkomst ved Zlatko Jovanovic

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard

14.10 Video om Estland

14.18 Introduktion til landet Estland ved 
 Michael B. Lauritsen

14.30 Vi besøger Merike Jürna i byen Tartu. Hun 
har arbejdet med dansk gennem mange 
år, nu med undervisning og oversættelser. 
Hun vil fortælle os om de store emner i 
medierne i Estland, set med en almindelig 
borgers øjne

14.55 Pause til at strække ben

15.05 Vi besøger Karsten Staehr i hovedstaden 
Tallinn. Han er professor i makroøkonomi 
og underviser på Tallinns Tekniske 
Universitet og rådgiver den estiske 
nationalbank. Vi vil snakke med ham om 
den politiske situation i Estland og høre 
om politikerne har redskaberne og gør de 
rigtige ting i forhold til at få Estland godt 
gennem covid og videre ud i fremtiden

15.30 Vi besøger den unge familie danske 
Lajka Birkedal Hollesen og estiske Juha 
Valtonen, der bor i Tallinn og arbejder med 
oversættelse. Vi skal høre om det estiske 
samfund set fra en lille børnefamilie

16.10 Pause med plads til gruppesnak i 
’breakout rooms’ med følgende temaer:

 • Samtale om estisk historie
 • Samtale om estisk kultur og litteratur
 • Samtale om estisk økonomi
 • Samtale om den aktuelle militære situation
 • Personlige oplevelser fra Estland

16.25 Lidt om litteratur fra Estland ved 
 Michael B. Lauritsen

16.30 Afrundende spørgsmål og kommentarer 
om Estland

16.55 Afslutning ved Finn Ellegaard

Tartus universitet er det største, ældste og højst range-
rede universitet i Estland, grundlagt under svenskerne i 
1632. Hovedbygningen her er fra 1804-09 (Wikimedia)

Rejselederkassen: Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen 
og Finn Ellegaard, der begge har rejst ekstensivt 
i Estland og mødt græsrødder, akademikere, 
undervisere, diplomater og erhvervsdrivende i landet.

Tallinns imponerende bymure blev påbegyndt i 
1200-tallet under danskerne, og er meget velbevarede. 
Omkring 1,85 km og 26 tårne står stadig tilbage fra 
middelalderanlægget



Hvis man gætter på kartofler, svinekød, sild, 
rugbrød, suppe, dild, svampe, kål og rødbeder 
som almindelige måltidskomponenter er man 
ikke helt på vildspor.

 

En meget populær forret/tapas er kiluvõileib, 
rugbrødsskive med brisling (af sildefamilien), 
hårdkogt æg, sauce & pynt.

Mulgi kapsad er en traditionel estisk kål-
gryderet med marineret langtidsstegt gris m/ 
perlebyg, svampe & frisk surkål.

Røget fisk i forskellige udgaver er også populært, 
selvom storhedstiden ligger år tilbage.

Estere holder meget af æblekage og andre 
kager til en hyggelig vintereftermiddag. 
Esterne sylter i stor stil, både grøntsager 
og kød, så det kan holde sig over 
den lange vinter. De er gode til 
at lave øl, for eksempel øllen 
Óllenaut, chokolade, mest 
berømt af mærket Kalev og 
likøren Vana Tallinn er kendt.

BEFOLKNING
1.327.895 (januar 2022)
68 % af befolkningen boede i 2020 i byerne, særligt i de fem største byer:
Talinn: 394.024 indb., Tartu: 101.092 indb, Narva 66.980 indb, 
Kohtla-Järve: 46.060 indb. og Pärnu: 44.192 indbyggere.

Etnisk består befolkningen af 69% estere, 25% russere, 2% ukrainere 
1% hviderussere og 3% andre. Der er dog store nationale forskelle, bl.a. 
er der i byen Narva, der grænser op til Rusland, næsten 90% russere/
russisktalende. Over halvdelen af den estiske befolkning (54% i 2011) 
identificerer sig som ikketroende, mens en stor andel er ortodokse kristne 
eller lutheranere.

Den gennemsnitlige levealder i Estland er steget fra 70,9 i 2001 til 78,6 i 
2020. Til sammenligningen var gennemsnitsalderen i Danmark henholdsvis 
77 og 81,6 år.

ARBEJDSMARKED
Beskæftigelsesfrekvensen var 67,4% i 2021 med en arbejdsløshedsrate på 
5,7% (i Danmark var den 5,1%). Den gennemsnitlige månedlige bruttoløn 
for erhvervsaktive var 1563 euro (2021), steget fra 792 euro i 2010.  
Til sammenligning er den gennemsnitlige pension på 550 euro (2021).

Estlands BNP pr. indbygger var i 2020 84% af gennemsnittet i EU, hvor 
det i Danmark var 135%.

HISTORIE
Der har været bosættelser i det område, der i dag er Estland, helt tilbage 
til 9000 fvt. I 1200-tallet drog danske, tyske og svenske korstog mod 
området, hvor de både underlagde sig land og omvendte befolkningen 
til kristendommen. Estland var kortvarigt en selvforvaltende provins 
under det russiske kejserrige i 1917, men i 1918 blev landet erklæret 
selvstændigt, hvilket først blev anerkendt af Sovjetunionen ved ’Freden 
i Tartu’ i 1920 efter en selvstændighedskrig. Selvstændigheden holdt 
frem til 1940, hvorefter det under 2. Verdenskrig både oplevede at være 
besat af det nazistiske Tyskland og af Sovjetunionen. Estland var en del 
af Sovjetunionen frem til 1991, hvor landet genvandt sin selvstændighed. 
Siden 2004 har Estland været medlem af EU.

KULTUR
Læs Svirreflugt af Jaan Kroos (1920-2007) Større end livet og Pobeda 1946 
af Ilmar Taska, Den natblå baret og andre spøjse historier af Mehis Heinsaar, 
Rekonstruktion af Rein Raud, Vi der skal dø hilser dig af Mihkel Mutt.

Se The Little Comrade (2018) instrueret af Moonika Siimets, Crosswind – 
hvor vindene mødes (2014) instrueret af Martti Helde, November (2017) 
instrueret af Rainer Sarnet, Fægteren (2015) instrueret af Klaus Härö

Lyt eks. til komponisterne Arvo Pärt og Tõnu Kõrvits eller den estiske 
sangerinde Maarja-Liis Ilus.

TALINN Kohtla-Järve

GEOGRAFI OG NATUR
45.227 km² (omtrent som Danmark). 

22% er agerjord og 51% er dækket af skov, 
hvoraf 47% er privatejet. 

Skovsektoren beskæftiger cirka 35.000 
mennesker. 

Skovlandskaberne er meget forskellige, 
da bevoksningen både er domineret af 
løvfældende arter (eks. 30% birk) og 
nåletræer (eks. 32% fyr og 19% gran).

Estland har 2.355 øer (medregnet dem i 
søerne).

ESTISK MAD OG DRIKKE

Estland


