
 
Från	Tallinn	till	Riga.	En	resa	för	RTPK	med	Hans	Lepp.	Den	2-7	september	2020 

RTPK inbjuder sina medlemmar till en spännande Baltikumresa, där vi färdas genom de historiska provinserna Estland och 
Livland med nedslag i de gamla städerna Tallinn/Reval, Tartu/Dorpat, Cēsis/Wenden, och Riga. I Tallinn ser vi gamla stan och 
besöker Ockupationsmuseet, domkyrkan och den ryska Alexander Nevskijkyrkan. Tallinn var under medeltiden en av Hansans 
viktigaste städer. Den gamla staden präglas fortfarande av sin medeltida stadsmur och sina gamla packhus. Sveriges andra 
universitet grundat av Gustav II Adolf år 1632 besöker vi i Tartu, där vi även går på stadsvandring och ser det nya 
nationalmuseet som berättar om Estlands historia. Tyska orden som dominerade Baltikum under medeltiden ser vi spår av i 
Cēsis med ruinerna av den gamla ordensborgen och den S:t Johannes kyrka med ordensmästarnas gravhällar. Kalla krigets 
Sovjetunionen möter vi i den stora atombunkern i Ligatne. Hit skulle den lettiska högsta Sovjet evakueras vid ett eventuellt 
kärnvapenkrig.                                                                                                                                                                                                         
I Riga går vi på stadsvandringar och ser gamla stan och de kända jugendkvarteren. Här beskådar vi arkitekten Michail 
Eistensteins husfasader som liknar teater- och operaföreställningar med sitt myller av djur, grotesker, sfinxer och undersköna 
kvinnogestalter. Dessa överdådigt dekorerade byggnader är det främsta monumentet för stadens verkliga blomstringstid från 
slutet av 1800-talet till första världskrigets utbrott. Under denna period växte staden så det knakade och blev Rysslands tredje 
största industristad och fungerade som en viktig exporthamn för bl a spannmål och virke. I Tallinn och Riga berättar lokala 
journalister om dagens mediesituation. 
Program:                                                                                                                                                                                                            
Dag 1. Onsdag 2 september.                                                                                                                                                            
Kl. 15:30 – 15:50 Samling i Värtaterminalen (vid rulltrapporna framför biljettluckorna). Ciceron Hans Lepp delar ut biljetter. 
Ombordstigning.                                                                                                                                                                              Kl. 
16:30 kaffebuffé följt att föredrag av Hans Lepp i båtens konferensavdelning.                                                                     
Kl. 20:00 gemensam trerätters middag med vinpaket. 
Dag 2. Torsdag 3 september.                                                                                                                                                           
Kl 07:00 – 09:00 frukost.                                                                                                                                                                   
Kl 10:00 ankomst Tallinn, avstigning på egen hand. Hans Lepp väntar vid transferbuss. Vi lämnar bagaget på vårt centrala hotell, 
fyrstjärniga Tallink City Hotel. Stadsvandring i Tallinn med hans Lepp. Tallinn, Estlands vackra huvudstad, präglas av sitt 
välbevarade medeltida centrum med ringmur, kyrkor och gamla tyska handelshus. Den gamla staden vid Finska vikens strand är 
uppdelad i en nedre stad som var handelsmännens och en övre stad på Domberget som var adelns och kyrkans stadsdel. På 
Domberget passerar vi slottet uppfört av Katarina den Stora av Ryssland vid mitten av 1700-talet. Slottet fungerar idag som 
Estlands parlament. Vi besöker vi den medeltida domkyrkan, rikt dekorerad av epitafer från den tid då den var den tyskbaltiska 
adels riddarkyrka, Vi besöker här även den stora rysk-ortodoxa Alexander Nevskij-katedralen uppförd i början av 1900-talets 
under en av Tsarrysslands förryskningskampanjer. I den nedre staden vandrar vi bland de medeltida handelshusen från 
Hansatiden och besöker det nya Ockupationsmuseet som berättar om Estlands dramatiska 1900-talshistoria med ockupationer av 
Nazityskland och Sovjetunionen. Här berättar Hans Lepp även om de ester som flydde i små båtar över Östersjön i slutet av 
andra världskriget. (Stadsvandring ca 1,5 – 2 km). 
Eftermiddag på egen hand i Tallinn. Möte med estnisk journalist i hotellets konferenslokal följt av gemensam middag. 
Dag 3. Fredag 4 september                                                                                                                                                             
Kl. 07:00 – 08:30 frukost och utcheckning.                                                                                                                                       



Kl. 09:00 avresa med buss till Tartu, Estlands näst största stad. Belägen i landets sydöstra hörn är den känd som Baltikums 
Oxford pga av sitt gamla universitet. I stadens gamla centrum går vi på stadsvandring och besöker universitet grundat under den 
svenska tiden av kung Gustav II Adolf år 1632. Under senare delen av 1800-talet blev Tartu och universitetet centrum för ett 
nationellt uppvaknande som ledde fram till tanken på ett självständigt Estland. Vi besöker här också det nya och imponerande 
Nationalmuseet som berättar om den estniska och finsk-ugriska kulturen. Incheckning på trestjärniga Pallas Hotel. Sen 
eftermiddag på egen hand och middag på egen hand. (Stadsvandring ca 1 km). 
Dag 4. Lördag 5 september                                                                                                                                                             
Kl. 07:00 – 08:30 frukost och utcheckning.                                                                                                                                   
Under vår tredje dag passerar vi gränsen till Lettland. Vårt första stopp blir i den lilla lettiska staden Cēsis som under medeltiden 
var centrum för Livländska orden, en av de tyska riddarordnar som dominerade Estland och Lettland. Vi besöker här slottet, den 
medeltida borgruinen, och St Johannes kyrka. De tyska riddarordnarna organiserade under medeltiden korståg till Baltikum för 
att kristna Europas sista hedningar. Detta skedde i konkurrens med den ortodoxa kyrkan som försökte kristna folken österifrån. 
Ättlingarna till de tyska korsriddarna kom att leva kvar i Baltikum som styrande och jordägande adel ända fram till jordreformer 
i början av 1920-talet. Denna baltiska godsadel möter vi i Cēsis slott som har vackra inredningar från släkten von Sievers 
storhetstid under mitten av 1800-talet. Genom släktförbindelser i Europa blev de baltiska godsen viktiga impulsgivare för nya 
idéer inom kultur och vetenskap i Baltikum och Ryssland. Godsens estniska och lettiska lantarbetare kom dock att leva under 
livegenskap fram till början av 1800-talet. I den lilla byn Ligatne mellan Cēsis och Riga förflyttar vi oss till kalla krigets kallaste 
dagar. 
Vår lokala guide Oskars Okonovs tar oss sedan ner i underjorden där vi besöker den enorma kärnvapenbunker som ligger dold under 
ett sanatorium. Här, på en plats där tiden frusit till is, skulle det sovjetiska Lettlands 300 viktigaste funktionärer härda ut ett 
kärnvapenkrig skilda från sina familjer. Ett besök som inte lämnar någon oberörd. 
Under sen eftermiddag kommer vi fram till Riga, Lettlands huvudstad och Baltikums största stad. Staden ligger vacker vid den 
breda floden Daugava en timme från flodmynningen i Östersjön. 
Vi checkar in på fyrstjärniga Tallink Riga Hotel. I hotellets konferenslokal träffar vi en lokal journalist som berättar om 
mediasituationen i Lettland. Gemensam middag på hotellet. 
Dag 5. Söndag 6 september                                                                                                                                                                 
Kl. 07:00 – 09:00 frukost och utcheckning. Vi lämnar bagaget på hotellet.                                                                                     
Kl. 09:00 promenad till jugendkvarteren som uppfördes vid förra sekelskiftet där vi ser vi de dramatiska fasadutsmyckningarna 
av arkitekten Michail Eisenstein, far till den världsberömde sovjetiske filmskaparen Sergej Eisenstein. Eisensteins fasader liknar 
teater- och operaföreställningar med sitt myller av djur, grotesker, sfinxer och undersköna kvinnogestalter. Dessa överdådigt 
dekorerade byggnader är det främsta monumentet för staden verkliga blomstringstid från slutet av 1800-talet till första 
världskrigets utbrott. Under denna period växte staden så det knakade och blev Rysslands tredje största industristad och 
fungerade som en viktig exporthamn för bl a spannmål och virke. 
Från jugendkvarteren vandrar vi genom stadens vackra parkbälten till stadens medeltida centrum. Till skillnad från Tallinn där 
husen är uppförda i kalksten är Riga en stad byggd i tegel. Under vår vandring passerar vi bl a domkyrkan från tidigt 1200-tal 
och det gamla konserthuset där Richard Wagner var kapellmästare på 1830-talet. 
Vi avslutar vår vandring med besök i Rigas saluhallar, norra Europas största matmarknad. Saluhallarna uppfördes i slutet av 

1920-talet med delar från gamla tyska zeppelinerhangarer. I saluhallarna ges möjlighet att 
köpa med sig det bästa av de lokala delikatesserna. 
Kl. 16:00 transfer från hotellet till Tallinks båt. 
Kl.  17:30 avgång med båten. 
Kl.  19:00 Gemensam middag smörgåsbord med vin/öl. 
Dag 6. Måndag 7 september 
Kl. 07:00 -10:00 bufféfrukost. 
Kl. 10:30 ankomst Stockholm, Värtahamnen. 
Ciceron på resan är konsthistorikern och Baltikumkännaren Hans Lepp. I början av 1990-talet 
var Hans Sveriges första kulturattaché i Baltikum med stationering i Tallinn. Under vår färd 
berättar Hans både om Baltikums historia, dagens politiska läge, och hur det är att leva där 
idag. 

Resefakta: 

Bokning. janne.petersson3@gmail.com   eller tel 070 528 50 53. Senast 1 mars. 
Pris. 8 950. Per person i delat dubbelrum. Tillägg 2500 SEK för enkelhytt fönster och enkelrum.   
I Priset ingår: Tallink Stockholm – Tallinn i delad A2 fönsterhytt, kaffebuffé, trerätters middag med vinpaket, kaffe & avec, frukost på 
båten, Riga – Stockholm med Tallink i A2 delad fönsterhytt smörgåsbord med vin öl, två frukostar på båten, tre nätter på hotell med 
frukost i Tallinn, Tartu och Riga, två middagar, två luncher, ett förmiddagskaffe, samtliga inträden och transporter enligt program, 
Hans Lepp som ciceron under hela resan. 
 Mejt Resor AB (org nr 559015-3838) är medlem i Svenska Resebyråföreningen och har tecknat resegaranti hos Kammarkollegiet. Vi 
förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. Viss prisjustering kan förekomma vid stora valuta- och bränsleprisförändringar. 


