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Den tsjekkiske hoved-
staden har gjennom-
levd okkupasjoner og 
revolusjoner det siste 
århundret, men ristet 
av seg sporene etter 

gammel ulykke. Det er slett ikke tilfeldig 
at landets første fritt valgte president 
etter kommunismens fall ble en forfat-
ter, Vaclav Havel, for Tsjekkia er et land 
for kultur og litteratur. Og for å nyte 
 livet til en billig penge.

Tsjekkerne er et sindig folkeslag, noe 
som gjenspeiler seg i den avslappede 
stemningen som preger Praha. Man kan 
parkere seg i en av de storslåtte kafeene 
i timevis. Og lommeboken merker knapt 
kafébesøket. Eller man kan rusle langs 
elven Vltava eller i de snirklete gatene i 
gamlebyen. Eller nyte gratis utekonser-
ter av alle slag i de mange parkene og på 
torgene. I Europas vakreste hovedstad 
kan man leve livet uten kjas og mas.

Fastboende nordmenn. Jeg treffer de 
to fastboende nordmennene Katrine 
Lundgren (60) og Even Jahn (64) på en 
av Prahas mest staselige gamle kafeer, 
Café Louvre. Begge kommer opprinne-
lig fra Oslo, men har kunnet kalle Praha 
for hjembyen sin i flere år.

Café Louvre har, som så mange av 
 Prahas fineste kafeer, en kronglete 
 historie. Den åpnet først dørene i 1902, 
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Byen for livsnytere
Mens noen nordmenn flytter til Spania som pensjonister, finner andre 
det gode liv i sentrum av Europa, i Praha. Her kan livet nytes i rolig tempo 
og med mye kultur. 
Tekst: AUDHILD SKOGLUND Foto UNNI SKOGLUND
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BRO MED HISTORIE: Allerede i 
1357 startet byggingen av Karls-
broen. På slutten av 1600-tallet og 
begynnelsen av 1700-tallet ble det 
satt ut barokkstatuer på pilarene 
og dermed fikk broen det utseen-
det den har i dag.

FIN UTSIKT: Langs bredden til Vltava kan 
man kose seg med en pils mens man nyter 
utsikten mot Karlsbroen.
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finnes det perler for besøkende og fast-
boende.

– Jeg tar gjerne med gjester på hoved-
postkontoret for å se på de vakre fres-
kene, slår Even fast.

– Ja, og så må man nesten få med seg 
de vakre interiørene i det gamle rådhu-
set og på Obecni Dum, skyter Katrine 
inn. I dette rikt dekorerte praktbygget 
i sentrum av Praha finner vi en eksplo-
sjon av tsjekkisk kunst og art nouveau 
fra begynnelsen av 1900-tallet. Det kan 
man blant annet nyte i husets gullgli-
trende og lysekronebefengte kafé, som 
kompletteres med byens beste kaker og 
en taffelpianist.

Unngå turistfellene. Selv om Praha 
i utgangspunktet er en billig ferieby 
for nordmenn, bør man være obs på 
turistfellene. Turister på tur beveger 
seg gjerne langs en ganske smal løype 
i sentrum av byen, fra Kruttårnet, via 
torget i gamlebyen, over Karlsbrua og 
opp til slottet. Dette er vakre steder 
som alle besøkende vil ha glede av å 
oppleve, men kanskje ikke akkurat der 
du bør slå deg ned for en utepils eller 
et godt måltid mat. Prisene er gjerne 
mange ganger høyere enn om du be-
veger deg en gate unna. Sjekk menyen 
før du slår deg ned. En drink skal helst 
koste mellom ca. CZK 40 og 70, enten 
det er med eller uten alkohol. Oppsøk 
gjerne de klassiske Praha-kafeene, 
som Café Louvre i Národní 22 eller 
Café Slavia i begynnelsen av Národní-
gaten, helt ved elven, den gamle stam-
kafeen til tidligere president Vaclav 
Havel. Om sommeren er terrassen på 
Café Adria i Národní 40/36 et flott sted 
å besøke. 

Fakta  
Praha

 Ca. 1,2 millioner 
 innbyggere

 Grunnlagt på 900-tallet

 Gamlebyen har byg-
ninger fra 1200-tallet

 Man kan fly direkte fra 
Oslo og Bergen med 
Norwegian 

 Benytt et trygt og 
 rimelig taxiselskap, 
gjerne AAA Taxi, tel.  
222 33 32 22
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men ble stengt av kommunistene i 1948. 
Siden ble den en av flere som fikk nytt 
liv etter at landet igjen ble demokratisk, 
og som ble tilbakeført til fordums prakt. 
Den kan også skilte med å ha vært et av 
stedene Franz Kafka og Albert Einstein 
pleide å vanke i hine hårde dager.

Og nettopp kafékulturen er noe av det 
både Katrine og Even setter mest pris 
på ved Praha.

– Det er deilig at det er så billig å gå ut 
og spise, sier Katrine. Hun jobber som 
turistguide for nordmenn på tur og for-
teller at gode restaurant opplevelser er 
noe hun gjerne tar gjestene med på.

Pass opp for taxiene! Even er på sin 
side pensjonist. Han er også en ivrig 
syklist og priser de mange mulighetene 
til å sykle både i byen og langs elven til 
andre destinasjoner. Praha er nemlig et 
ypperlig utgangspunkt for små utfarter. 
Om man ikke føler for å være så sporty, 
går det et utall tog, busser og organi-
serte turer til slott, borger og pittoreske 
småbyer like omkring Praha.

– Den offentlige kommunikasjonen er 
utrolig godt utbygd, sier Katrine.

– Men husk at om du skal ta taxi, må 
du benytte et av de trygge taxiselska-
pene, advarer Even, – ellers kan du ende 
opp med en helt forferdelig regning.

– Blir i godt humør. Begge slår fast at de 
trives godt som utflyttede nordmenn.

– Det er så vakkert overalt, så jeg blir 
alltid i godt humør bare av å gå her blant 
alle de fantastiske bygningene, sier Ka-
trine. Hun forteller at hun også gjerne 
oppsøker bydelene litt utenfor sentrum 
for å spasere, enten alene eller sammen 
med sin tsjekkiske ektemann, Jan. Paret 

har også en lidenskapelig interesse for 
barokkmusikk og går så ofte som mulig 
på konserter.

– Heldigvis er det også gode mulig-
heter for oss som har litt mer utfrika 
musikksmak, smiler Even. Han fortel-
ler at han og kona, ukrainske Helena, 
liker både å lytte til musikk og ta seg 
en svingom. – Det er så mange klubber 
med konserter at man kan gå på et nytt 
sted hver dag i året, og prisene ligger på 
bare 100–200 tsjekkiske koruna (rundt 
35–70 norske kroner). Og ofte er det 
utrolig dyktige folk som spiller.

Parkbyen. Om sommeren er det gjerne 
livet i parkene som frister. Praha er en 
usedvanlig grønn by, og parkene er fulle 
av liv. Siden byen ligger inne i landet, 
er det til disse grønne plettene folk 

drar når det blomstrer om våren eller 
varmen setter inn om sommeren. Her 
finner man rimelige uteserveringer og 
familier som leker sammen eller gril-
ler, og det er ofte underholdning og mye 
folkeliv.

– Og så vil jeg anbefale barokkhagene, 
sier Katrine. Dette er offentlig tilgjenge-
lige parker som ble anlagt på 1600- og 
1700-tallet og er blant de skjulte per-
lene i byen mange turister går glipp av. I 
tillegg til de spesielle parkanleggene byr 
de på statuer, fontener, barokke interiø-
rer. Og i et par av dem vandrer det til og 
med påfugler omkring. 

Verdensarv. Det historiske sentrum av 
byen står i dag på UNESCOs verdens-
arvliste. Flere av slottene, andre bygnin-
ger og  parker er fredet. Også innendørs 

«Det er så vakkert overalt, så jeg blir alltid i godt humør 
bare av å gå her blant alle de fantastiske bygningene.

Even Jahr og Katrine Lundgren har bosatt 
seg i Praha og trives godt på de mange 
flotte kafeene.

STORSLÅTT: Kafé Savoy er både restaurant og kaffebar med en upåklagelig atmosfære. 
Det flotte interiøret domineres av taket fra 1893 som er utført i neo-renessansestil.

DET GAMLE TORGET: Fra rådhustårnet ser både mennesker og utekafeer små ut, men 
Prahas mange røde hustak blir godt synlige. Både gotikken, renessansen og barokken er 
representert i byggene som omkranser torget. 

PARKPERLE: Den utrolig flotte Wallenstein-parken ligger 
i bydelen Malá Strana. Hagen er en elegant utformet i ba-
rokk stil med klassiske bronsestatuer, fontener og en stor 
karpedam. I tillegg har de påfugler vandrende fritt rundt.




