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euROPa S NYe, 
ga MLe HJeRTe
PRAG BLIVER AF TJEKKERNE selv kaldt 
Europas Hjerte. I dag gennemgår den gamle 
hjerteby en kulturel og social bypassope-
ration af dimensioner. De mange tusinde 
besøgende fra hele verden tilfører Prag en 
energi og økonomi, der giver byen et pulse-
rende liv. De oplevelsesparate gæster bevæ-
ger sig rundt mellem nyrestaurerede huse, 
der side om side stråler i forskellige stilarter. 
Vltava-floden er hovedåren, som Prag fol-
der sin skønhed ud omkring til begge sider: 
Palæer, kirker og borgen på bakkekammen 
beundres. I stimer vandrer turister året rundt 
over Karlsbroen, der er en af verdens mest ef-
tertragtede promenader. På floden er der sej-
lads med alskens fartøjer, og i en ballon kan 
du hæve dig op over hele sceneriet. Denne 
pragtkulisse har pragerne ikke været sene til 
at gøre til en indbringende forretning, efter at 
der blev løsnet op for kommunismens tøjler.
 Det frie initiativ udfolder sig ikke lige 
smagfuldt alle steder. Souvenirbutikker med 
falsk krystal og tjenere, der regner datoen 
med, hører til den ny dagsorden. Durkdrevne 
taxachauffører snører den naive turist, og 
ungersvende på pubcrawl halser grinende 
gennem gaderne. I den anden ende dukker 
der lukushoteller og restauranter op, som 

nemt står mål med den højeste internatio-
nale  standard. Kulinarisk nydelse og wellness 
i form af spa og massage er blevet alminde-
lige tilbud.
 Kirkerne åbner dørene for koncerter, og 
gamle møller, fabrikker og pakhuse omdan-
nes til udstillingssteder for nyere kunst og de-
sign. Der er dunkende diskoteker, men også 
bondekoner, der falbyder håndmalede æg på 
gaden til påske. Uden for internetcaféen sæl-
ges der julekarper. Fiskene svømmer rundt i 
store baljer, før én bliver udvalgt, får et gok 
med en stor kølle og pakkes ind i avispapir. 
 Prag byder på mangfoldige muligheder 
for at opleve både klassiske seværdigheder 
og moderne samlinger. Byen kan ses fra 
sadlen på en syvpersoners edderkoppecykel 
eller bagsædet af en veteranbil. Med den ene 
hånd holder pragerne fast i det gamle. Med 
den anden rækker de ud efter det nye.
 Det er nemt at fare vild i Europas Hjerte 
med byens mange skæve og uforudsigelige 
gader. I et af Prags butiksvinduer ligger der 
en ravklump med en skorpion inden i. Et godt 
billede på det farlige, der ligger indkapslet i 
Prags gyldne skønhed. Byen griber med sin 
klo den fascinerede besøgende, men Prag luk-
ker aldrig helt op for alle sine hemmelighe-
der. Der er altid et sidste skjult hjertekammer, 
som byens bejlere forgæves søger adgang til. 
Måske det netop er den inderste grund til 
Prags enorme tiltrækning. O

  P r A g l i g g e r S m u K t På B e g g e  S i d e r A f 
v ltAvA - f lO d e n .
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PR ag I  dag
HVIS PRAG VAR EN TEGNEFILM, ville  
det myldre frem med eventyrlige figurer: 
korsriddere, alkymister, arkitekter, stjerne-
tydere, musikanter, hundehandlere, filosof-
fer, fantaster, gøglere og genfærd. Mozart 
ville mosle af sted på en tohjulet Segway 
på flugt fra sine kreditorer, og Franz Kafka 
ville skræmt flygte fra sin egen skygge. Disse 
fordums eksistenser er forudsætningen for 
den tryllekulisse, der i dag beundres af 

besøgende fra alle verdensdele. Det er, som 
om fortidens figurer stadig er til stede og 
prøver at indhente noget forsømt. Nutidens 
pragere er i hvert fald i gang med at ind-
hente noget, og opfindsomheden er stor, når 
det gælder om at øjne gevinst. Omsider har 
tjekkerne fået deres egen forbrugsfest med 
biler og hårde hvidevarer. Slut er det med 
gamle, rustne Škodaer i en by, der lugtede af 
tørverøg, og hvor murene var sodsværtede. 
Husene i det centrale Prag er blevet piftet 
op efter alle kunstens regler. Kritiske tunger 
taler om “disneyficering” af Prag, men en 

kendsgerning er det, at man ikke længere 
risikerer, at dele af en stukengel dratter ned 
fra en misligholdt bygning.
 Foretagsomheden er kolossal efter gen-
nemførelsen af restitutionsloven, der gav 
ejendomme tilbage til de oprindelige ejere 
eller deres efterkommere. Stilladser ryger op 
og ned foran husene, og det skorter ikke på 
fantasi, når det gælder om at finde på nye 
anvendelser af bygningerne: et teater bliver 

til hotel, en tidligere badeanstalt bliver til 
diskotek, og fornyelserne breder sig så småt 
ud i de ydre kvarterer, hvor det afskallede og 
forsømte stadig er synligt.

tummel og turister
Prag summer af aktivitet. Sporvognsklokker 
klinger, og kirkeklokker bimler om kap med 
trykluftsborenes knurren. Den mekaniske 
hane galer rustent fra det astronomiske ur på 
Staroměstké Náměstí. Mobiltelefoner knip-
ser billeder af brudepar, der stiger op i en 
ventende, hestetrukken karet. Turister bliver 

SLuT eR deT Med gaMLe, RuSTNe ŠkOdaeR I eN bY, deR LugTede af 
TøRveRøg, Og HvOR MuReNe vaR SOdSvæRTede. 

P r Ag K A n O P l e v e S i  f O r SK el l i g e f O r m er f O r 
K Ø r e tØJ er – O g S å v e t er A n B i l er (>  31).
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n A K K er n e l æg g e S t i l B Ag e u n d er d e t A S t rO -
n O m iSK e u r O r lOJ (>  2 8).

fAKtA Om PrAg
Indbyggertal: Ca. 1,2 mio.
Prags omfang: godt 500 
km²
Hovedstad i: tjekkiet
Regering: demokrati med tokammersystem
Præsident: václav Klaus
Statsminister:  Petr nečas
Sprog: tjekkisk
Levealder: Kvinder 78 år, mænd 72 år
Arbejdsløshed: Ca. 6 %
Religion: Over 50 % ateister, ca. en fjerdedel 
katolikker, 5 % andre religioner

kørt rundt i nylakeret veteranbil mellem se-
værdighederne. Tjenere spærrer vejen med 
fremrakte menukort, og duer flakser forvirret 
op foran de mange turistfødder.
 Skønt tjekkerne har bestræbt sig på at 
lære engelsk, så er det ikke altid nok til at 
undgå kulturelle forviklinger. En lille gruppe 
af ældre kinesere har købt sig en vaffelis, som 
de vil indtage på nogle stole ved siden af 
isboden. Issælgersken prøver at gøre det klart 
for kineserne, at de ikke må sætte sig og nyde 
isen på konkurrentens stole. Kineserne nikker 
venligt og bukker – og sætter sig storsmilende 
på stolene. Den frustrerede issælgerske him-
ler og påkalder sig samtlige helgener som 
vidne på, hvad hun må døje med.
 For rygere er Prag et eldorado. Der er 
endnu ikke rygeforbud på restauranter og 
caféer – højst en sektion beregnet til ikke-
rygere. Hvis man erindrer sig, hvor tit den 
tidligere præsident Václav Havel (> 21) klap-
pede sig på jakkelommen for at mærke, om 
han havde husket sine cigaretter, er det ikke 
så underligt. Efter at have levet i årtier med 
forbud, angiveri og angst for repressalier 
kan man ikke fortænke pragerne i at stritte 
imod løftede pegefingre – eller i at afprøve 

grænserne for den fri foretagsomhed. Men 
ikke alle initiativer og indtægter tåler dagens 
lys. Prag har fået både sexklubber og kasi-
noer. Der tales om mafiaer og politisk bestik-
kelse, men som turist mærker man næppe 
noget skummelt. Voldelige overfald hører til 
sjældenhederne. Lommetyverier er mere al-
mindelige, men med fornuftig omgang med 
værdierne kan et besøg i den gyldne stad ikke 
blive andet end lystfyldt. O




