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Estland WiFi i skogen
Estland er et kontrastenes land. Så ren og ubeEn stor del av landet vårt er avsatt til naturvernrørt natur finner du bare noen få steder i Euområder. Samtidig står Estland i spissen for den
ropa. Noen hundre meter fra
teknologiske utviklin“...glemmer du igjen noe viktig i en
hovedveien befinner du deg
gen. Vi oppfant den
fjern
avkrok
i
Estland,
er
det
ikke
noe
i urskogen, der ulv, bjørn og
verdensberømte graproblem. Du kan hente det samme dag.”
gaupe vandrer fritt omkring.
tis internettelefonitjenesten Skype.
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Moderne byer i
middelaldersk drakt

Trådløst internett er tilgjengelig selv på busser
og tog. På små gårder dypt inne i skogen kommer verdensnyhetene fram over internett, det er
ikke nødvendig å kjøre til byen for å kjøpe aviser.
På sin første skoledag vil et barn ha med seg en
bukett asters til læreren, sammen med ABC-boka si. Men også gjerne en mobiltelefon i lomma.
For hver 100. ester er det 120 mobiltelefoner!

Det holder å stige ut fra Tallinn-hotellet ditt tidlig om morgenen, ta noen skritt ut i de trange,
kronglete og granittbrolagte gatene, før de eldgamle bymurene og de røde steintakene tar deg
med på en reise tilbake gjennom århundrene.
Her og der siver den søte lukten av nybakt brød
ut fra et bakeri, og et stykke unna hører du lyden
av den første morgentrikken.

Hos våre naboer i øst, russerne, og våre naboer
i sør, latvierne, blir esterne holdt for å være stille, sinnsrolige og trege. Men for våre naboer i
nord, finnene, er vi så raske i vendingen at det er
vanskelig å henge med! Når latviere begynner å
fortelle vitser er det ofte på esternes bekostning.
Men det som kan se ut som en reservert og mistenksom ester er ofte det helt motsatte så snart
du blir kjent med ham.

Hver morgen ved soloppgang blir nasjonalflagget heist over Høye Hermann-tårnet, og bybefolkningen skynder seg over den gamle Rådhusplassen på vei til arbeid.

Bli kjent med vårt lille, vakre og interessante
land!
En tilkoplet verden

Tallinns middelalderske gamleby

På Rådhusplassen finner du Europas eldste apotek i fortsatt drift, som ble grunnlagt i 1422 og
holder åpent den dag i dag. En gang i tiden kom
byrådsmedlemmene hit når helsen skrantet, for
å kjøpe froskelår, ormeskinn og blod fra svarte
katter. I dag selger apoteket mer tradisjonelle
legemidler, men de har fortsatt i salg også marsipan laget på gamlemåten, et produkt som ble
framstilt i stor skala både i Tallinn og Lübeck,
og i begge byer dukker det først opp i historiske
kilder i 1806.

Gamlebydagene, som arrangeres i begynnelsen
av juni i den gamle Hansabyen Tallinn, er et lysende eksempel på at middelaldermørket egentlig var ganske fargerikt, både når det gjelder det
synlige, hørbare og det
Det er den samme Rådhusplas- ”Her og der siver den søte lukten av
du kan smake. Riddernybakt brød ut fra et bakeri, og et
sen der verdens første juletre
turneringer,
sverdsstod i 1441. Den gang ble det stykke unna hører du lyden av den
lukere, markeder og
første morgentrikken.”
satt fyr på treet, og folk danset
framvisninger. Et sted
energisk rundt det. I moderne tid
høres lyden av sekkestår julegranen i gamlebyen koselig badet i skinpiper, og ungpiker i lange kjoler med snøreliv ber
net fra levende lys midt i det yrende livet under
deg prøve en filthatt, mens en lærkledd smed
det årlige julemarkedet, der lystige kjøpmenn
akkurat har fullført en massiv lysekrone.
frambyr et stort utvalg av julevarer.
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Besøkende fra alle land vil finne noe de drar
kjensel på i Tallinn. Irene finner mørkt øl, italierne pizza-restauranter og russerne kroer der
servitøren har skjorta utenpå beltet for å dekke
buksene og der vodkaen flyter i en tynn iskald
strøm. De fra det mørke kontinent vil finne en
mann fra Mosambique over en wok, med chilipepper og hvitløk i hånden.
Kulturen i dagens Tallinn skilter med internasjonale navn blant byens interpreter, filmregissører
og artister. Tallinn er hjembyen for østersjøområdets mest prominente filmfestival, Mørke

Gamlebydagene og Rådhusplassen

I middelalderen blåste vekterne i horn klokka ni
om kvelden, og da ble både byportene og vertshusene stengt. I moderne tid begynner Tallinns
natteliv så vidt å våkne på denne tiden. Restauranter, barer og nattklubber. En utenlandsk besøkende vil oppleve ølet vårt som rimelig, nattklubbene som moderne og servicen som rask
og vennlig. Du kan for det
”... Han har stått på sin meste betale med kredittpost siden 1530 og er kort. Vil du surfe på nettet,
den mest gjenkjente
finner du trådløs dekning
mannen i hele byen.”
på bortimot alle kafeer og
puber.

En tallinnboer med lang mustasje og hjelm har vi
ennå ikke nevnt. Han heter Vana Toomas (Gamle Thomas), er byens offisielle vokter og står på
toppen av Rådhusets vindfløy ved Rådhusplassen i gamlebyen. Han har stått på sin post siden
1530 og er den mest gjenkjente mannen i hele
byen.
I Tallinn er det verdt å besøke det moderne
kunstmuseet, KUMU, som er bygd på en kalksteinsterrasse. Eller ta turen til utkanten av byen,
til Rocca al Mare friluftsmuseum, der du får beundre byggeferdighetene til estiske bønder som
for hundrevis av år siden, uten andre hjelpemidler enn det blotte øye, oppnådde proporsjoner
på sitt skorsteinsløse hjem som om de hadde
studert det gylne snitt ved universitetet.
Og så kan du selvsagt besøke slottet i Kadriorg (Katarinas dal) som tsar
Peter den store fikk bygd for Katarina
den andre.

Tallinns moderne ansikt

”... tjuefem tusen personer som står samtidig på en
scene, mens publikum synger med.” Under de mest
folkekjære arrangementene kommer antallet sangere
opp i hundre tusen.

Detalje på fasaden av Svarthodenes hus

netter, lokalt kjent som PÖFF. Jazzkaar, som er
jazzfestivalen vår, Birgitta-klosterets operafestival og Tallinn internasjonale orgelfestival er også
velkjente.

Tallinns `Gamle Thomas’ (Vana Toomas) på
vindfløyen
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Dirigenten Neeme Järvi ble født i Tallinn, det
samme kan sies om mange som har arbeidet
som sjefsdirigenter ved verdenskjente symfoniorkestre. Ett av de mest anerkjente navnene
i moderne musikk, Arvo Pärt, kommer fra den
estiske småbyen Paide. Og skulle du slumpe til å
få øye på et veldig kjent ansikt på gata, så tar du
ikke feil —supermodellen Carmen Kass er også
ei estisk jente.

Sangfestivalarenaen under sangfestivalen
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til byens gater og setter preg på hele byen. Tartu-boere lar seg ikke irritere når bronsehodene til
deres kulturelle og akademiske helter blir såpet
inn med sjampo av studenter i Toomemäe-parken. Dette skjer med Karl Ernst von Baer, oppdageren av pattedyrenes eggcelle, og Kristjan Jaak
Peterson, den første estiske poeten. Alle får de
sin behandling.

Noe særlig estisk får du oppleve hvis du besøker landet under sangfestivalen. Forestill deg
tjuefem tusen personer som står samtidig på en
scene, mens publikum synger med. Under de
mest folkekjære arrangementene kommer antallet sangere opp i hundre tusen. Så mange sjeler
samlet i en feiring fostrer en ånd og utløser følelser som de fleste av oss aldri vil oppleve maken
til igjen, om vi ikke kommer tilbake ved en annen sangfestival, selvsagt.
Estland har også noen andre ”hovedsteder” i tillegg til Tallinn. Vinterhovedstaden vår er Otepää, der verdenscupen i langrenn blir arrangert
og der esterne skriker stemmen av seg når de
heier på landets egne skiløpere. Og for å få utløp
for stress vil du
finne at noen ski”... melodier som vil hjemsøke
løpere har bygd
minnet ditt, bli kjente og kjære
badstuer rett inn
og etter hvert representere den
i snøfonnene.
romantiske og solvarme estiske

sommerhovedstaden Pärnu!”

Når sommeren
begynner,
flyttes ”hovedstadstittelen” 130 kilometer vest, til
Pärnu, der summingen av honningbier fyller alleene som leder mot stranden, med lindetrær

Kafeene i Tartu har alltid vært et møtested og
et sted å hvile beina både for intellektuelle og
vanlige tartu-folk.
Verdt et besøk er det estiske folkemuseet i Tartu,
et skattkammer av estisk kultur. Eller den botaniske hagen, der 6 500 plantearter kan finnes på
ett lite stykke Estland.

Skientusiaster i Otepää

på begge sider. I Pärnu kan du pleie helsen
på spa eller høre på swing eller jazz i det fikse
jugendstil-miljøet på Ammende Villa. Kafeer og
nattklubber er det mange av i Pärnu, og Pärnus
kursal, som huser store fester og middager, er
enestående i sitt slag i Estland.

I Tartu kan du gå om bord på en storbuket elvebåt som lukter tjære og tar deg med østover
på Emajõgi (“Morselva”, direkte oversatt) helt til
Estlands største innsjø, Peipsi.
Med Tartus rolige rytme følger gode ideer, og
det er derfor byen kaller seg ”De gode tankers
by”.

Hovedbygningen til Universitetet i Tartu

”Studenttradisjoner finner veien fra universitetet
til byens gater og setter preg på hele byen.”

Den kulturelle møteplassen i Pärnu er museet
for moderne kunst, der den årlige internasjonale
dokumentariske og antropologiske filmfestivalen
går av stabelen. Festivalen og Pärnu hører naturlig sammen. Det samme kan sies om musikkfestivalen som holdes til minne om en av Estlands
favorittkomponister, Raimond Valgre. Valgres
melankolske sanger har melodier som vil hjemsøke minnet ditt, bli kjente og kjære og etter
hvert representere den romantiske og solvarme
estiske sommerhovedstaden Pärnu.

En sommerdag på stranda i Pärnu
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Hundre og åtti kilometer fra Tallinn ligger byen
Tartu, Estlands vitenskapelige og akademiske
sentrum siden 1632, da svenske kong Gustav
II Adolf grunnla Universitetet i Tartu. I dag er
universitetet fortsatt Tartus ansikt og funksjon.
Studenttradisjoner finner veien fra universitetet

Tartus berømte statue av de kyssende studentene foran rådhuset i Tartu
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Ahja-elva fører deg forbi Taevaskoja (direkte
oversatt “himmelhytta”). Her har elvestrømmen
gravd et dypt far i sandsteinen, så omkring 20
meter høye gule og rødlige vegger rager over
vannet. Dette er resultatet av arbeidet elva har
gjort gjennom årtusenene, en prosess som har
pågått siden slutten av istida. De som har sett
Colorado-elva i Grand Canyon vil dra kjensel på
noe av det i Taevaskoja.
Herfra er det ikke langt til sandgrottene ved
Piusa, en veritabel underjordisk katedral, der sju
arter av flaggermus overvintrer under de høye
hvelvene, og zoologer regner med at det er omkring 3 000 av dem.
I skumringen en varm augustnatt tennes det levende lys ute på øya på gården Leigo i det kuperte sør-estiske landskapet. Du kan legge deg
ned på ei eng og høre på musikken helt til du
ikke lenger ser forskjellen på lysene ute på vannet og stjernene på augusthimmelen.
Kalksteinsklipper er karakteristisk for Nord-Estland

Lite, men mangfoldig
I Estland finnes det ikke lange avstander, men
landskapet er på ingen måte uinteressant. Og
hvor forskjellige kan ikke landskapstypene være!
En bygd i nord kan ha ett preg og en i sør et helt
annet, for ikke å snakke om øyene i vest eller
landsbyene i øst langs Peipsi-sjøen. Og kontrastene er ikke begrenset til det ytre heller. Skikker
og tradisjoner i ulike hjørner av Estland kan by
på uventede overraskelser.

pete kysten skinner de hvite sjøkapteinshusene i
landsbyen Käsmu. Fra verandaene i disse husene
speidet konene en gang ut over sjøen, hver og
en på utkikk etter et kjent seil. I 1930 var det 62
sjøkapteiner for hver 100, familie i Käsmu.

Arkitektur-entusiaster vil glede seg over en runde blant de fascinerende herregårdshusene. De
gamle herregårdsbygningene, som en gang huset tyskbaltere, finnes det tusener av i Estland.
En gang løp husholdersker
”I 1930 var det 62 sjøkapteiner
fram og tilbake mellom kjøkfor hver 100. familie i Käsmu.”
Langs Estlands nordkyst kan
kenet og spisesalen og drendu gå flere titalls kilomeger gikk med høygafler for å
ter. På den ene siden har du sjøen, og på den
hente høy, mens gårdsherren satt komfortabelt
andre siden reiser en høy, sammenhengende
og inntok sin morgenkaffe. I dag er herregårkalksteinsklippe seg, noen steder 56 meter over
dene eksklusive hoteller, restauranter, konferanhavet. Om våren styrter vannet 30,5 meter ned
sesteder, så vel som skolebygninger. Listen over
Valaste-fossen, og fra den høyeste terrassen er
herregårdsperler i Estland er ganske lang.
det mulig å se de grå, gule og grønne sedimenI Sør-Estland finnes det ikke spor av kalkstein.
tære lagene i ”kaka” av kalkstein som har blitt
Her er grunnfjellet av sandstein. En båttur på
dannet gjennom millioner av år. Langs den klip-
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I det sørøstlige hjørnet av Estland ligger Setokongeriket, der det fra tid til annen velges en
ny konge, Guds stedfortreder på jorda, sammen
med en bryggermester, en vodkabrenner og per-

Seto-menn

soner til andre viktige stillinger. Under høytidene
synger setoene omkring den ortodokse kirken,
mennene med høye støvler og kvinnene tynget
ned av kilovis med sølv om halsen.

Konsert ved Leigo-innsjøen
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Etterpå dekker setoene et rikholdig bord på gravene til sine slektninger. De som får anledning til
å ta del i setoenes folkefester føler vemod over
at de selv ikke ble født setoer, men også overveldende glede over at de har funnet en venn
blant setoene.

svenske øya Saltkråkan, om du husker historiene
av Astrid Lindgren.

På Kihnu kjører de lokale kvinnene motorsykkel
med sidevogn så de lyse, stripete nasjonaldraktene deres blafrer i vinden. Hvor ellers kunne det
tenkes å få se slikt? På Kihnu kan du om vinteren høre lyden av vevstoler i bruk, for det er om
På de vest-estiske øyene, Muhumaa, Saaremaa
vinteren kihnu-kvinnen vil lage seg mange nye
og Hiiumaa, står fortsatt laftede hus med sivtak,
stripete skjørt. Vever hun med mye rødt, er livet
mosegrodde steingarder langs bygdegatene og
hennes fylt med sang og
gamle fiskebåter som venter
”På Kihnu kjører de lokale kvinnene
glede. Vever hun derimot
på sine siste dager. Husene
motorsykkel med sidevogn så de
med mer blått og svart, har
i Koguva, den best naturlig
lyse, stripete nasjonaldraktene
hun vært bekymret for det
bevarte kystbosetningen på
deres blafrer i vinden.”
som skjer hjemme. Om du
øya Muhu, er omgitt av to
vil glede en kihnu-kvinne, tar du i bruk stoffet
hundre år gamle og opptil to meter høye steinhennes for å lage et forkle med tradisjonelt møngarder.
ster. Kihnu-kvinner har en dyptsittende svakhet
Når du går av ferja til Vormsi (på svensk Ormsö)
for forklær.
kan du lett bli overbevist om at du har komKihnus unike folkekultur finner du igjen på
met i land i Sverige. De hvite vinduskarmene på
UNESCOs verdensarvsliste.
de røde stuene er akkurat som dem på den lille

Et tradisjonelt estisk hjem

Et land av skoger og
flyttblokker

Lokale kvinner på øya Kihnu
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har sin egen favoritt blant flyttblokker, store trær
og skogsvann - gamle kjente som de besøker om
og om igjen.

Skogen er vårt hjem, synger esteren ved bålet
Om du svinger av fra hovedveien, trenger du
om kvelden. Og han har selvfølgelig rett, for
bare å ta noen få skritt langs en oppbygd planhalve Estland er kledd med skog. Reiser du i en
kesti før du er omgitt av myk torvmose. Dverghvilken som helst retfuruene reiser seg så
”Estere er så knyttet til landet sitt at nesten
ning fra byen -- hvor
langt øyet kan se. Lyalle har sin egen favoritt blant rullesteiner,
du enn snur deg er du
store trær og skogsvann - gamle kjente som set glitrer i myrtjønner
omgitt av skog. En synsmellom tuene, der de
de besøker om og om igjen.”
rand helt fri for skog
speiler den blå himfinner du bare i byene eller ved sjøene. Estland
melen og de hvite skyene som seiler forbi. Og så
er på ledende plass i Europa når det gjelder store
linerla, den vesle kvikke fuglen, løper langs stien
rullesteiner og enorme flyttblokker. Vi er på tredog svinger på den lange stjerten sin. Og i det
jeplass når det gjelder antall myrer og andreplass
fjerne lyder den knapt hørbare trillende sangen
når det gjelder antall plantearter (syttiseks) på en
til englerketrupialen.
eneste kvadratmeter eng. Og om vi skulle telle
I den første halvdelen av sommeren sender
hvor mange meteoritter som har falt ned i Estmødre i estiske husholdninger familiene sine til
land ...
skogs for å plukke kantareller, markjordbær og
Estere er så knyttet til landet sitt at nesten alle
blåbær. Når det nærmer seg høst, blir tyttebær
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En vet hvor det er best å senke farten på skogsveiene, for det er nesten alltid rådyr, elg eller
harer å se. Fra tid til annen vil et villsvin krysse
veien med hele storfamilien, smågrisene følger
hverandre på rekke og rad som små stripete
jernebanevogner bak et stort lokomotiv. Noen
ganger, når du sitter på en høy utsiktsplattform
for å se villsvinene passere, vil ei binne med ungeflokken nærme seg et foringstrau, innta et lettere måltid, og gå videre.
Det hender også en og annen dag at ikke en
eneste av skogens beboere er å se. På slike dager kan sjeldne hendelser leses ut av stiene i
gresset og sporene i snøen: Hvem har fulgt etter
hvem, hvem fikk seg en deilig munnfull og hvem
gjorde det ikke.
Våren og høsten, som er trekkfuglsesongene, ankommer busslaster med menn og kvinner med
vindjakke, kikkert og kamera Estland. På Estlands

Fargesprakende høst i Soomaa

og tranebær plukket på myrene. I skog og eng
sanker estiske kvinner også legende planter som
de bruker for å koke te til familien i mørketiden.

vestkyst er Matsalu naturreservat et paradis for
trekkfugler. Estland er hjertet av trekkruten for
titalls millioner fugler. Estlands egne trekkfugler
begynner også på reisen sørover. Storkene samler
seg i flokker på markene, og de trompetlignende
kalleropene deres bærer langt inn i skogen.

ta turen i en haabjas - en båt som er hulet ut av
en tykkstammet asp. I dette tilfellet kommer det
godt med å ha balansesansen i orden.

De fire årstidene gjør estisk natur naturlig mangfoldig: Sommeren med sin frodige vegetasjon,
høstens lidenskapelige fargespill, vinterens snø
og frost og våren med knoppskyting og fuglesang.
Men det finnes en femte årstid. Dette selsomme
fenomenet viser seg bare i Soomaa-området i
Vest-Estland, og aldri til samme
tid hvert år. Dette er flomtiden.
”De fire årstidene
gjør estisk natur
Vannet fra snøsmeltingen finner
variert.”
ikke avløp, og elva stiger fra sitt
vanlige løp og ut over engene,
opp over veiene og inn på gårdstunene. Der det
en gang lå slåtteenger eller potetåkre, er det nå
”høy sjøgang”, og bygdekvinnene ror over tunet
i ei jolle for å fore grisene og hønene. Dette kan
vare en uke. Noen ganger lenger.
På denne tiden er en båttur i Soomaa en særlig
spennende opplevelse. Og spesielt fint er det å
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Selv bjørnene synes de estiske veiene er fredelige

Et møte med en slagugle
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ved slottet, eller vandre gjennom eldgammel
kystbebyggelse. Eller prøve øyboernes hjemmebryggede øl med sin skjulte snert. Det anbefales
å vise måtehold i prøvesmakingen.
Pärnu er berømt for sine helsesenter, grunne
vann, hvite sandstrender og vakre parker. Du
kan lett gjenkjenne noen som har tilbrakt en del
dager i Pärnu, for uansett hvor de er fra, vil de
være merkbart brunere og gladere etterpå.

En deilig spa-behandling

Stille skog, legende gytje og badstuer

Det er visse likhetstrekk mellom kurbyene
Haapsalu, Kuressaare og Pärnu: Alle tre ser ut til
å være fra 1800-tallet. De har strandpromenader innrammet av trær, kursaler, skjellformede
musikkscener, boligområder fulle av historiske
trehus, og et utall koselige kafeer og fine restauranter.

Og de har enda en ting felles: I mer enn hundre
år har de verdsatt den helsebringende kvaliteten i gytjen. Først legger gjesten seg ned og får
Spa og badeland, skiløyper, strandområder og
varm gytje bredt ut over kroprolige skogsveier venter gjespen. Deretter, svøpt i varme
ter som har kommet til Est”Gytjebadet er en ekstremt
håndklær, ligger gjesten i en
avslappende oppfinnelse. Du
land for å hvile og finne næreiser deg, vasker av deg og er et varm, fuktig kokong, fri for
ring for kropp og sjel.
alle hverdagens tanker og
nytt menneske.”
Førti moderne badeland i et
bekymringer. Gytjebadet er
land med nesten 1,4 millioen ekstremt avslappende oppfinnelse. Du reiser
ner innbyggere er akkurat nok til at hver by har
deg, vasker av deg og er et nytt menneske.
ett. Badelandene er både store og små, noen
med mange gjester og noen ganske eksklusive,
noen ultramoderne og andre retro, med et pust
av sovjet-tid.
Haapsalu, Kuressaare og Pärnu har lenge vært
kjent som kurbyer. Det første gytjekurstedet i
Haapsalu åpnet dørene i 1825, og fra den tiden
av har det tiltrukket besøkende fra mange steder i verden som setter pris på gytjebadet, blant
dem russiske tsarer.
Byen Kuressaare har lenge vært som et fremmed
land, også for esterne selv, ettersom den ligger
på Estlands største øy, en halvtimes ferjetur fra
fastlandet. Når man er ferdig med vannbehandlingene på det moderne helsesenteret, kan man
besøke operadagene på Saaremaa i borggården
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En smak på naturens farger

Badstua var et hellig sted for de gamle esterne.
I moderne tid har det blitt et sted for avslapning
og foryngelse. De finnes badstuer av mange slag
i Estland. Hver estiske turistgård med respekt for
seg selv har en tradisjonell sauna, der gjestene
pisker seg over kroppen med bjørkeris for å bedre blodomløpet. Temperaturen i disse badstuene kan nå 120 grader Celsius, og det er sagt at
denne opplevelsen beskytter mot 99 forskjellige
sykdommer. Etter å ha overrislet seg med iskaldt
vann, kjenner gjesten seg til slutt både sterk,
glad og frisk.

Hva annet kan Estland tilby sine gjester? Stillhet.
Stillhet er en naturressurs som det råder stadig
større knapphet på i den moderne verden —
liksom isbjørner, regnskoger og sibirske tigere.
Men det finnes fremdeles stillhet i Estland, og
du trenger ikke å reise langt for å finne den. Og
skulle du miste tidssansen i løpet av ferien din,
trenger du bare å åpne den bærbare datamaskinen på badstubenken og sjekke returbillettene.
Eller bestille deg nye, et par uker senere.

En særlig behagelig opplevelse er de arkaiske
røykbadstuene, der åpen ild brenner halve dagen og røyken siver ut gjennom sprekker i vinduer og dører. Her modnes de varme steinene
som tomater.
Spa-anlegg og badeland er ikke de eneste stedene i Estland der en turist kan slappe av. Det
finnes strender og skogsvann der du kan nyte
vann og sol uten å se en annen sjel. Og skogene
er fulle av turstier som blir til skiløyper så snart
snøen legger seg.

Badstua - et hellig sted

Narva-Jõesuu, også kjent som den nordlige riviera, har med sine nesten åtte kilometer sandstrand vært en viktig ferie- og kurby i flere tiår.

Nyt stillheten
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Areal

Estland ligger i den øst-europeiske tidssonen
(GMT/BST +02:00).
Estlands landkode er +372. For å ringe
utenlands, slår du 00 først.
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