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Et magasin 
om det 
alternative 
Prag



Prag er en storby, der er ved at finde sin egen stemme. 
Mellem gamle pastelfarvede bygninger, hvis romantiske 
Art Nouveau-stil giver associationer til Paris eller Sankt 

Petersborg, vidner Prags gader, parker og togstationer om, at der 
er mere til glansbilledet af byen, der har fået kaldenavnet ’Den 
Gyldne Stad’. Blandt alverdens storbyer giver det pulserende liv 
fra turister til forretningsmænd grobund for alt fra ulovlig ga-
dekunst og hjemløshed til opblomstrende mode- og madkultur. 
Og her er Prag ingen undtagelse.

Med mindre end 30 års selvstændighed fra det kommunistiske 
styre, står historien knivskarpt i tjekkernes bevidsthed – og det 
ses også i de tjekkiske gader med sine skjulte budskaber. I forbin-
delse med Murens fald i ’89 er alternative tiltag i gademode såvel 
som gadekunst udspiller sig. Bag de hipsteriske facader byder de 
lokale på ufiltreret cider, vegansk mad og specialbutikker. Prag 
er en by, der er ved at finde sin egen stemme. 

Men Prags grå fortid spøger stadig. Læs eksempelvis om den 
hjemløse diva Karim og den tidligere stofmisbruger men nu 
kaffeserverende Nadezda. Det blotte øje ser kun en skygge af 
tjekkernes klang, for bag de pastelfarvede facader gemmer det 
autentiske Prag sig. Tag med!

God læselyst!
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GADEHISTORIER 
FRA PRAG
Hverdagsglimt fra storbyens gader
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David, 21 år:
Hvor: Nekázanka

“Jeg er på vej hen for at mødes 
med en ven. Vi skal drikke nogle 
øl – det er min fridag i dag. Jeg ar-
bejder til dagligt med investment, 
sådan noget Wall Street-noget. Jeg 
kan allerbedst lide de historiske 
bygninger I Prag, de er så smukke 
at kigge op på.”

John, 25 år (th.) med ven (tv.)
Hvor: Stalin Containall 

“Jeg bruger gaden til skateboarding 
sammen med mine venner. Stalin er 
det bedste sted at skate, så her hænger 
vi ud og øver os. Der er et commu-
nity i skatermiljøet, hvor alle kender 
alle, og nye ansigter altid er meget 
velkommen.”

Milan Kozak, 85 år:
Hvor: Novo Mêsto Praha

”Jeg kommer fra et bibliotek for folk, der, ligesom jeg, ikke har lært at læse. Her er jeg to 
gange om måneden for at høre lydbøger. Jeg er født i en lille tjekkisk by, som hedder Chezki 
Brod og flyttede til Prag, da jeg skulle starte i skole. Det bedste ved Prag er den gamle bydel, 
floden og broerne med de smukke udsigter.” 

Agnes, 22 år
Hvor: Janackovo Nàbrezi

”Min hund skulle tisse, så jeg gik en tur med den. Den hedder Pie, og jeg hentede hende fra 
et dyrereservat for tre år siden. Mit yndlingssted er Karlsbroen klokken fem om morgenen, 
når der er helt stille og mennesketomt. Så drømmer jeg mig 400 år tilbage og forestiller mig, 
at der går dronninger og konger rundt. ”
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Alexandra, 75 år
Hvor: Marastrana

”Jeg har boet i mange forskellige 
lande, blandt andet 20 år i Ber-
lin. Nu bor jeg i Prag. Det er en 
god by, når man er ældre, og jeg 
kan især godt lide Kampa Park. 
Den er ikke for stor, og jeg føler 
mig tryg, når jeg går rundt med 
mine hunde. Også selvom det er 
sent om aftenen.” 

Henrik. 49 år (tv.) og Mette. 48 år (th.)
Hvor: Karlsbroen 

”Løb er en skøn måde at opleve nye byer på. Vi startede morgenen med en 
løbetur op til slottet, og nu skal vi have morgenmad. Vi kan rigtig godt lide 
Prag -  især området omkring Maldastanské og Karlsbroen.”

Filip, 19 år:
Hvor: Na Prikopé

”Jeg er på Na Prikopé for at jonglere. Jeg har jongleret i 4 
år, og jeg elsker det, fordi det får mig til at føle mig fri. Jeg 
synes, at Prag har mange flotte gader, men jeg kan bedst lide 
de store centrale pladser ligesom her på Na Prikopé” 

Max, 8 år med sin bror, Sam, 6 år og bedste-
mor, Martha, 69 år
Hvor: Janackovo Nàbrezi

”Vi er på vej hen til slottet. Det er spændende, 
for det er flot og der er en masse spejle og flot 
pynt. Oprindelig er vi fra USA, men flyttede til 
Prag for 5 år siden. Jeg kan rigtig godt lide byen, 
især centrum og de mange sjove butikker.”

Thomas, 33 år:
Hvor: R!"ová

“Jeg ser byen fra min 
motorcykel. Min ynd-
lingsgade hedder Poli-
tick!ch V"z#$, som be-
tyder politiske fanger.  
Det er her, det kommu-
nistiske hovedkontor 
plejede at ligge.”
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�������9�67$9,ğ7Ù�  
Brødet, som før fik et par 
kvindehænder begravet i bag-
lommerne, griber nu beskyttende 
sin kvinde om livet, idet 
sporvognen kastes rundt på 
skinnerne i et sving. Uden for ruden 
kan jeg se, at vi er kørt tilbage i 
de østeuropæiske 1980’ere, hvor 
betonen dominerer gadebilledet. 

�������9(/(75ļ1��  
Den myldretidsfyldte sporvogn tømmes langsomt ved Nationalgalleriet. Tilbage 
hænger en svag lugt af sød tobak. Det enorme museum blev opført i 1928, og stod 
som byens første funktionalistiske bygning i skarp kontrast til Prags pastelfarvede 
Art Nouveau-byggerier. 

EN TUR I SPORVOGN NUMMER 6
Hvert år transporterer Prags rød-hvide 
sporvogne 345 millioner tjekker og 
turister rundt på byens skinner. Vi tog 
med rute 6. 

�������1�0Ù67��5(38%/,.<  
Torsdag eftermiddag, jeg trænger til en pause fra Prag 1’s glitrende turistmekka. Den 
rød-hvide sporvogn triller smilende frem foran mig. Jeg stiger ind. Varm luft og en 
skarp kvindeparfume slår mig i ansigtet. En klokke ringer, sporvognen sætter i gang 
med et ryk. Jeg finder mig en plads og mærker vognens bump mod skinnerne, da 
den accelerer. En blid kvindestemme fortæller på tjekkisk navnet på det næste stop, 
'ORXK£�7ě¯GD�

������'/28+��7ė�'$�  
Sporvognen slås om pladsen på vejen fodgængere, biler, busser og en enkelt sjælden 
F\NOLVW��9L�VQHJOHU�RV�QRUGS§�RJ�NºUHU�RYHU�ĢWHI£QLNıY�PRVW��«Q�DI�GH�PDQJH�EURHU��
der krydser Vltava-floden. På venstre side er der udkig til Karlsbroen, hvor turister 
myldrer. Foran mig glider to kvindehænder hjemmevant ned i bagbukselommerne 
på et stort brød. Vender du blikket mod højre, knejser byens slot mod himlen.

�������6752660$<(5292�1�0Ù67��  
Sporvognen triller af broen, væk fra det UNESCO-beskyttede Prag 1. Med sin 
betongrå charme tager Prag 7 nu godt imod. Vognen bremser brat. Det giver et ryk i 
de folk, som står op, og folk ryger ind i hinanden. 

6$//<�)5<'(1/81'��1$11$�+�/*(ʈ+$=(/721�2*�',77(�75,(5�-$.2%6(1

15.08

15.11

15.01
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�������257(1292�1�0Ù67��  
Pludseligt er lyden dæmpet i linje 6. Det eneste jeg kan høre er en mand, der 
taler, eller nærmest hvisker, i telefon bagerst i vognen, og bryder med skinnernes 
hypnotiserende knirken. Det siges, at det tjekkiske folkefærd fra kommunisttiden 
var så vant til at blive aflyttet, at de vænnede sig helt af med at tale højlydt i det 
offentlige. Men hvad ved jeg.   

�������786$529$�  
En kæmpe iført AC Spartas nummer 39 træder ind. Mobilen klæber til kinden, og 
han griner, skønt en tåre i blæk triller ned fra øjenkrogen. Kold luft trænger med 
ham ind gennem den åbne dør og opfrisker den lumre sporvogn. Bag en betonmur 
og en gråmalet port er en gammel fabrikshal blevet forvandlet til et hipsterparadis 
PHG�FDI«��GDQVHVWXGLH�RJ�DOW�KYDG�KMHUWHW�NDQ�EHJ¨UH�DI�\RJDWºM��JHQEUXJVPºEOHU�
og dimser til skue og salg. Man skal kigge efter et undseeligt skilt med stedets navn 
”Vnitroblock” på Tusarova 31 for at finde det. 

�������9/7$96.��  
Duften af genbrugsbutik og salte chips breder sig i sporvognen. En chipspose 
knitrer tæt ved mit øre, og ejeren sætter sig lige bag mig, så duften forstærkes. På 
denne station hersker nogle af byens graffitimalerne, og er man til street art, er den 
et visit værd. Da sporvognen forlader perronen, forlader vi ligeså Prag 7 og retter 
forlygterne mod Prag 1’s mylder igen.

�������1�'5$ļ��+2/(ğ29,&(�  
En rytmisk bas og tillokkende toner sniger sig ind i sporvognen. Solen er brudt 
frem, og varmer min ryg gennem ruden. Musikken kommer fra det multikulturelle 
koncert- og eventsted Cross Club, hvor futuristiske statuer af tandhjul og reservedele 
fra gamle busser udgør facaden og byder velkommen. Det er et af de mere kreative 
miljøer i Letna, hvor man kan drikke sig en kop kaffe, tage til techno-koncert eller 
deltage i en genbrugskunst-workshop. 

EN TUR I SPORVOGN NUMMER 6

������%�/��/$%8ģ�  
Forårssolen skinner og lyser Prags gyldne tage op. Kig til venstre og se det aparte 
Nationale Monument på Vitkov Hill, som med sit brutalistiske beton-ydre minder 
tilskueren om byens kommunistiske fortid.

�������7Ùğ129�  
Vi mødes af Prag 1's Art Nouveau-bygninger i brændte farver. Chipsmanden stiger af 
og giver mine sanser en tiltrængt pause. Mængden af turister uden for sporvognens 
vinduer tager til og vidner om, at vi nærmer os  vores sidste stop.

������0$6$5<.292�1�'5$ļ��  
Stationen er byens andenældste station, og troner flot frem med sine pastelgrønne 
småsprossede facade. Den dag i dag huser den store afgangshal adskillige hjemløse 
og endnu flere duer.

15.19

15.23
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Med den hipsteriske 
distriktsguide i hånden 
undgår du turistfælder 
og mainstreambarer. 
Det er en top tre over 
byens mest hippe 
områder, baseret på 
erfaringer og gode råd 
fra lokale unge tjekker. 

1$11$�+�/*(ʈ+$=(/721

35$*���–�(1�+$/9�/,7(5�
*8/'�2*�'<%67(*7�
$87(16,7(7

Selfiestænger, Burger King og store grupper 
berusede turister. Det er det umiddelbare syn, 
som møder dig i Prag 1. Her bor kun 10% af 
den lokale befolkning. Resten er turister, sæl-
gere og hjemløse. Men hvis du bevæger dig lidt 
væk fra hovedstrøget og ned ad de små sidega-
der, ligger små juveler gemt. 

Hany Bany er navnet på en af de ølbarer, 
hvor studerende fra Karls Universitetet søger 
hen for at få et pusterum. Her kan du få en 
halv liter udmærket tjekkisk øl for 13 danske 
kroner. Væggene er af ujævnt murstensfarvet 
tapet, og overalt hænger gamle billeder med ci-
tater på tjekkisk. Musikken er lav, så der er rig 
mulighed for at sludre med vennerne eller falde 

i snak med de lokale henover din øl. 
Adresse: På Veleslavínova 58/5, 110 00 Praha 
1-Staré M!sto

U Staré Po#ty er et gammelt posthus, som er 
lavet om til en lokal øl- og madbar. Klientellet 
er bredt: Alt fra gråhårede mænd i jakkesæt, 
som mødes efter arbejde, til yngre kvinder på 
venindetur. Stemningen er hyggelig i de spar-
tanske, røgfyldte lokaler. Har du lyst, er det 
muligt at sidde udendørs under en grøn telt-
dug. Ølpriserne er som altid favorable, og de 
traditionelle tjekkiske retter serveres hurtigt ef-
ter bestilling, anrettet på store hvide tallerkner 
og pyntet med et enkelt icebergsalatblad. Bon 
appetit!
Adresse: På hjørnet mellem Opletalova og Ruzova, 
tæt på main train station. 

35$*���ʘ�&=(&+�62+2

Loppemarkeder, barbershops og kultur. Tjek-
kernes svar på SoHo ligger på den vestlige si-
de af Vltava, som deler byen i to. Distriktet, 
som er præget af en funktionalistisk byggestil, 
begyndte at blomstre i ’90erne og er i dag et 
af Prags mest anbefalelsesværdige områder at 
besøge, hvis du vil opleve de unge tjekkeres 
naturlige hipsterhabitat på egen krop. Du kan 
snildt bruge en hel dag i distriktet, som rum-
mer mange forskellige tilbud. 

Bio OKO er en gammel biograf, som lig-
ger i et tjekkisk Bauhaus fra 1930’erne. I dag 
bruges den af byens unge, som er interesserede 
i smalfilm og smarte lemonader. Du kan bl.a. 
købe den sydamerikanske energidrik og Berli-
nerklassiker Club Maté i baren. Til en billet-
pris á 30 danske kroner kan du få plads på den 
gamle balkon i biografsalen eller i en oldschool 

bil, som vækker drive-in associationer. Hvis du 
er heldig, kan du opleve et loppemarked, hvor 
lokale unge sælger ud af klædeskabet til næsten 
ingen penge. 
Adresse: Franti"ka K#í$ka 460/15, 170 00 Praha

Veverkova hedder gaden, hvor du finder 
små shops, der lige så godt kunne ligge på 
Jægersborggade i København. Hos Sneaker 
Barber kan du købe de nyeste sneakers, når 
du alligevel skal have plejet dit velvoksende hi-
spterskæg. Bagefter kan du tage ind og få en 
espresso på en af Prags allerførste vesterbrolig-
nende caféer, Bistro, der ikke uden grund om-
tales ”Hipstro”. 
Adresse: Veverkova, Praha 7

Vnitroblock skal du besøge, hvis du vil 
shoppe designertøj eller drikke kaffe i selskab 
med de mest trendy tjekkere. Den gamle fa-
brikshal har betongulve, rå mursten og fra jern-
bjælker i loftet kaster hundredevis af glødepæ-
rer et varmt lys. Der er dæmpet housemusik i 
højtalerne, og dufter sødt af friskkærnet kaffe, 
som kan nydes i en af de mange lædersofaer, 
placeret rundt omkring ved små kaffeborde. 
Galvaniserede jernrør og træpaller danner 

Top 3 hipsterisk 
distriksguide

6PDļHQ¼�6¿U��$OOH�XQJH�WMHNNHUV�\QGOLQJVMXQNIRRG��)ULWXUHVWHJW�RVW��SRPPHV�RJ�
mayo. Enhver ølbar med respekt for sig selv har sin egen signaturmayo, og her 
VFRUHU�8�6WDU«�3RģW\�WRSNDUDNWHU��'HQ�O\VHJXOH�UHW�IRUHNRPPHU�LNNH�XPLGGHOEDUW�
tiltalende, men når gaflen sættes i den sprøde skorpe, så lun smelteost flyder ud, 
sendes du direkte i fritureheaven. Fortvivl ikke, når du ikke kan finde retten på 
det officielle menukortet - den er helt sikkert på det uofficielle! Den går uhyg-
geligt godt til en kold halvliters og er et absolut must på både det gamle posthus 
og Hany Bany.
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tøjstativ for modetøj og håndlavede smykker 
fra tjekkiske designere. På første sal er et dan-
sestudie, hvor du kan gå til alt fra hiphop og 
reggae til contemporary dance. Her er det mu-
lighed for drop in classes, hvis du trænger til at 
svinge træbenet. 
Adresse: Tusarova 791/31, 170 00 Praha 
7-Hole"ovice

Stalin Containall er et kulturelt knude-
punkt placeret i det store grønne område, Let-
ná Park. Med udsigt over hele byen ligger en 
stor plads, hvor der i sommerhalvåret kan op-
leves udendørs koncerter og købes tjekkisk øl 
fra de berømte ølhaver. Stalin tiltrækker byens 
streetsportsudøvere med sine mange betonmu-
rer, gelændrer og trapper, som både benyttes 
til parkour og skateboarding.  På en solrig for-
middag er der godt gang i hjulene, når de unge 

mænd skater rundt og laver tricks. 
Adresse: %ech&v most, 170 00 Praha 

35$*����–�83&20,1*�
+,367(50(..$��

Bakkede brostensgader, veganermiljø og et 
væld af små barer. Vr#ovice hedder området i 
Prag 10, som er det nye kultsted for de unge 
tjekkere at hænge ud. Det ligger længere fra 
centrum og er derfor mere prisvenligt for stu-
derende. Stemningen er rolig på en ikke-kede-
lig måde, og man skal holde øjnene åbne for at 
spotte de mange barer, som distriktet byder på. 

Café V Lese har en smuk facade i mørke-
grønne kakler, og indenfor er der en hyggelig 
atmosfære med gamle møbler og mosaikker i 

blå sten på væggene. Her kan du få en Moscow 
Mule, en tjekkisk øl eller en Club Maté til cirka 
15 danske kroner. Der kommer mange loka-
le tjekkere, og der er godt med plads, så man 
kan få bord, selvom man er en større gruppe. 
Caféen ligger på den skrånende gade Krymská 
og side om side med en masse andre barer. Er 
der ikke plads, kan du altså hurtigt finde et an-
det sted at få slukket tørsten. 
Adresse: Krymská 12, Praha 10 - 101 00

Plevel ligger på samme gade længere oppe 
ad skråningen. Her kan du få rawfood og ve-
gansk mad til en pris, der næsten giver dårlig 
samvittighed. To glas vin, en hovedret, kaffe og 
kage fås til en samlet pris af 130 danske kro-
ner. Det er samlingspunkt for de miljøbevidste 
unge tjekkere, som prioriterer den sunde mad 
i et opgør med det knap så farvestrålende tra-

Foto fra Vnitroblock, Prag 7
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ditionelle tjekkiske køkken med stegt kød, knödl og fløde-
holdige saucer.  
Adresse: Krymská 2, Praha 10 - 101 00 

InCider er en ciderbar, der sætter fokus på ægte æbleci-
der produceret ud fra de traditionelle franske og engelske 
metoder. Her har Prag overhalet København i sit udbud 
af cider, som fås i mange smagsnuancer. Du kan få alt fra 
meget sød cider til en næsten hvidvinsagtig smag i både 
filtreret og ufiltreret form. Omgivelserne er hyggelige, og 
bartenderne har stor viden om ciderproduktionen, som de 
gerne fortæller om, hvis du er ny på området. Er du ikke så 
meget til cider, er det også muligt at købe om en tjekkisk øl, 
en cognac eller en porno rom. 
Adresse: Krymská 440/26, Praha 10 - 101 00

Fotos fra Stalin Containall, Prag 7



11 POLITIKENREJSER

POLITIKENTEMA

NANNA RYDAL KRISTENSEN

Røgen river i næsen og finder sit fæste i 
tøj og hår. I lampernes bløde skær får 
den lette tåge de gule og grønne væg-

ge til at fremstå mere falmede, end de egentlig 
er. Gulvet er af rødt linoleum, og mellem de 
trælakkerede borde valser en mørkhåret kvinde 
rundt. Hun har kondisko på og en blok i hån-
den. Hendes arme er kraftige, og holdningen 
en smule sammenkrøbet. Men under de op-
tegnede øjenbryn og over t-shirten med teksten 
LOVE, lyser et par mørke øjne håbefuldt. 

6$1$1,0
Nadezda kigger genert ned, da jeg smiler til 
hende. Havde hun været et par centimeter la-
vere, havde hun ikke kunne nå barens bord. 
Hun arbejder på Café Therapy, og det har hun 
gjort i et år nu. Det startede som en del af pro-
jekt AESS, Agency for Employment and Social 
Services, som NGOen SANANIM er ansvarlig 
for, men nu er hun fastansat og en del af det 
daglige hold. 

”Jeg stiftede første gang bekendtskab med 
SANANIM, da jeg sad i fængsel,” fortæller Na-
dezda. ”De fortalte om Cafe-Therapy og mu-
ligheden for at blive en del af et arbejdsmiljø 
med andre, der tidligere har siddet i fængsel.” 

Og med god opførsel blev Nadezdas 7-årige 
dom reduceret med et halvt år, og hun star-
tede på cafeen. Efter et seks måneders forløb 
tilbød SANANIM hende en fast stilling. I øje-
blikket er der 10 ansatte, hvoraf fire er tidligere 
misbrugere. Nadezda er en af dem. Hun tager 
imod bestillinger og står bag baren, mens de 
andre er i køkkenet. 

FRA GADESALG TIL 
kaffeterapi

”Det har ændret mit liv fuldstændigt,” for-
tæller hun. ”Jeg er glad og kommet ud af fængs-
let med et håb om en lys fremtid uden stoffer.” 

(1�%(6.,'7�)257,'
Nadezda skæver nervøst til det nærmeste bord, 
og smilet forsvinder fra hendes læber, da snak-
ken falder på hendes fortid. Hun rømmer sig 
og fortæller lavmeldt, hvordan hun var involve-
ret i røverier og salg af våben og stoffer. 

Det er Nadezdas mandlige kollega, der over-
sætter. Han har ikke selv en fortid som krimi-
nel, men hørte om stedet fra nogle venner, der 
anbefalede ham at søge job der. Selvom han ik-
ke har arbejdet der meget mere end et par må-
neder, smiler Nadezda tillidsfuldt til den unge 
mand med fuldskæg og rød sweater. 

”Jeg ved faktisk ikke, om der findes andre 
steder som dette i Prag. Det gør der nok, men 
jeg har ikke hørt om dem,” siger han, mens 
han ruller sin cigaret. ”Udover de tidligere kri-

minelle, som jeg møder her, lever jeg i en lille 
boble. Der foregår sikkert en masse krimina-
litet i gadebilledet, men det er ikke noget, jeg 
oplever,” fortæller Nadezdas kollega. 

Nadezda er ved at tage betaling fra et bord, 
hvor en lille dreng rokker uroligt på stolen. 
Hun kærtegner hans kind og siger noget på 
tjekkisk, der får ham til at grine. Ved siden af 
dem sidder en fyr i slutningen af 20erne. Med 
ansigtet næsten begravet i tallerknen, er han på 
bedste Lady og Vagabonden-maner ved at ind-
tage en portion pasta bolognese. Til den lav-
meldte popmusik, der strømmer fra højtalerne, 
kommer Nadezda tilbage til baren.

”I dag er jeg helt ude af mit misbrug – og 
det kan jeg takke SANANIM for,” stråler hun. 

Cafe Therapy, Skolská 30, Praha 1
www.cafe-therapy.cz
fb.com/cafe-therapycz

)$.7$%2.6

• SANANIM er en af Tjekkiets største 
NGOer. De arbejder med at forebygge, 
behandle og resocialisere stofmisbrugere. 
Gennem elleve tilbud hjælper de 
indsatte til en bedre integration på 
arbejdsmarkedet, når de indsatte har 
aftjent deres straf i den orange kittel.

• Nadezda er et dæknavn, som betyder ’En 
med håb’.

• Besiddelse af marihuana og våben er 

ulovlig i Prags gader. En bøde løber op 
i 5000 tjekkiske kroner, hvilket svarer til 
cirka 1500 danske. Ironisk nok når man 
på gadehjørner og barer ofte oplever en 
duft af canabis. 

• BABY BOX er et andet tiltag, der skal 
hjælpe de udsatte i Prag. Kvinder kan 
anonymt indlevere deres nyfødte barn 
i en luge, hvis de ikke er i stand til at 
varetage rollen som mor. Myndigheden 
bortadopterer herefter barnet til mere 
ressourcestærke familier. 
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Gadedivaen  

”Jeg valgte selv 
at blive hjemløs”
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Guldsmykkerne glitrer i mørket, mens de blålakerede negle fører cigaretten 
op til mundvigen. Tyk røg siver ud gennem de rødmalede læber og blander 
sig med den kølige aftenluft. På højre arm er et tatoveret dødningehoved, 
og over  de kulsorte øjne pryder en vifte af falske øjenvipper i farven pink. 
42-årige Karim er en urban pirat, og gaderne er hans syv verdenshave. Som 
16-årig valgte han at blive hjemløs.  
 
 
EMILIE KRISTINE KØHLER RASMUSSEN

”Det startede som et eksperiment, da jeg flyttede 
på gaden. Jeg endte med at blive boende.”

Eksperimentet 

Som barn af en kunstner og en skuespil-
lerinde har Karim lært, at man altid skal 
gøre, hvad man  selv har lyst til. 16-åri-

ge Karim ville gerne være fri, og som et eks-
periment rykkede han teltpløkkerne op fra si-
ne forældres hus for at prøve livet på gaden.  
 
Da han ankom med toget til, Prag måtte han 
vandre fra det ene jobafslag til det andet. På sin 
vej mødte han den prostituerede  Anicka, som 
viste ham de penge, som hun havde tjent på 
gaden. Han begyndte selv at trække, og kun-
derne stimlede om ham i de sene nattetimer. På 
en god måned kunne han tjene 9000 tjekkiske 
kroner, hvilket var guld værd under kommu-
nismen. Til gengæld kostede beslutningen ham 
kontakten til hans familie. De slog hånden af 
ham, og i dag ser de ikke længere hinanden.
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Livet som trækkerdreng 

Karim blinker med de fjerbesatte vipper. En 
ældre kvinde valser forbi og er ved at snuble, da 
hun får øje på ham. Flere passerende på gaden 
vender sig og stirrer med en blanding af afsky 
og fascination. Karim selv står helt tilbagelænet 
op ad muren, rækker hænderne ud og præsen-
terer 34 funklende fingerringe. De er alle gaver 
fra hans tidligere kunder. 

”Som trækkerdreng kan du starte allerede som 
10-årig. Dine kunder er ofte 60 år eller ældre, 
og nogle gange ser vi politifolk eller politikere 
iblandt. Det er ganske normalt.” 

Han fortæller, at ungt blod og blond hår 
er eftertragtet på markedet og er det, som gi-
ver flest penge i kassen. Konkurrencen blandt 
de prostituerede er benhård, og hver enkelt 
gade styres af bidske bagmænd og korrupte 
politibetjente. 

Ukrainerne står på ét gadehjørne, afrikaner-
ne på et andet, og det er en uskreven regel, at 
man holder afstand fra de andres kunder. Ka-
rim oplevede selv, hvordan en kollega stak hans 
kunde til døde for øjnene af ham. Han påstod, 
at Karim havde hugget hans kunde. 

Vendepunktet  
I 2012 var der en kunde, som bevidst 
smittede Karim med AIDS. Blikket bag de 
glitrende vipper bliver hårdt, og Karim tager 
et langt sug af tobakken, før han fortsætter. 
Hændelsen blev enden på hans karriere, og 
siden har han holdt sig fra gaderne for ikke 
at smitte andre. På den måde er han glad 
over, at det skete, for ellers havde han stået 
der igen i dag. 

+9(5�(1.(/7�
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BLÅ BOG:

• Navn: Karim 
• Alder: 42 år
• Situation: Har været hjemløs siden 
  han som 16-årig flyttede til Prag.

Karim

Nu tjener han i stedet sine penge på at vise 
turister rundt i de hjemløses kvarterer og ved 
at informere skolebørn om, hvordan det er at 
bo på gaden. Ikke fordi han vil afskrække dem 
fra selv at blive hjemløse, men for at oplyse.  
”Folk skal gøre præcis, hvad de har lyst til. Mit 
ønske er blot at oplyse dem om det Prag, som 
de normalt ikke ser. Et Prag fyldt med sex, 
stoffer, kriminalitet og korruption.”
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SALLY FRYDENLUND

Karim balancerer en cigaret mellem si-
ne velmanicurerede negle. Asketårnet 
vokser, mens han beretter, giver for-

tabt og styrter mod jorden, da han affekteret 
slår ud med hånden for at understrege sin poin-
te. Han har råd til at købe sine egne cigaretter 
nu, forklarer han. Før gjorde han, som det er 
kutyme blandt hjemløse – rullede sine egne 
smøger med tobaksrester fra brugte skodder, 
fisket op af byens skraldespande. De samme 
skraldespande udgør de hjemløses spisekamre.

Alt er en seng
Når Karim taler om Prags underverden, mener 
han det ikke kun i overført betydning. Han la-
der spidsen af sin sko slå mod et kloakdæksel. 
”Jeg står på nogens tag lige nu. For jer er det 
en kloak, for os er det et hjem.” Kloakkerne 
under det historiske Wenceslas Square er et po-
pulært tilflugtssted for hjemløse, fordi det er 
knudepunkt for områdets varme vandrør. Der 
går rygter om én, der har boet i Prags kloaksy-
stem i 15 år. 

”Det er nogens seng.” Sådan siger Karim og 
peger igen og igen. Han ser senge overalt, hvor 
vi andre ser buske, trappesten og containere. 
”Det her er en meget brugt seng, sådan nog-
le har jeg sovet meget i,” siger han henkastet 
og banker på en kongeblå papircontainer. Det 
runger, og netop derfor er metalcontaineren et 
godt soveværelse. Modsat plastikcontainere, 
som ikke har nok resonans, beretter Karim. 
Resonansen er vigtig, ja faktisk en livredder, 
for ved at banke på siden af containeren kan 
skraldemændene på klangen høre, om der lig-
ger en hjemløs og få dem ud af deres midlertidi-
ge hjem, før de tømmer containeren. Det sker, 
at skraldemændene opdager det for sent – når 
den hjemløse kastes ned i ladet på en nådesløs 
skraldevogn. 

 
+YHU�PDQG�IRU�VLJ�VHOY
To mænd sidder på hver deres kantsten og rå-
ber til hinanden på snøvlet tjekkisk. De har 
hver en hund liggende ved fødderne, sovende 
og tilsyneladende uforstyrrede af tumulten. 
”Se, de har allerede fundet deres seng for af-
tenen,” siger Karim og peger på vattæpperne 
ved siden af kantstenen. ”Hvis jeg prøver at gå 
hen og tage deres plads, så bliver der ballade,” 
forudser han. 

Lidt efter kommer et ungt par syngende dal-
rende med en flaske klar væske hver. De stiller 
sig ved en vandpost. Pigen fisker to rotter op 
af hætten i sin sweatshirt, mens den sidste får 
lov at blive siddende. Hun danser, og ænser 

”-(*�67�5�3��12*(16�7$*�/,*(�
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slet ikke sine tilskuere. Rundt og rundt, mens 
rotterne slukker tørsten. ”Mange hjemløse har 
brug for et kæledyr,” konstaterer Karim tørt. 
Han har ikke selv noget kæledyr. 

*DGHQV�·NRV\VWHP
Der er kommet flere udlændinge til byen. 
Ukrainere, tjetjenere, sigøjnere, ungarere. Det 
gør det sværere at have et fællesskab, synes Ka-
rim. ”Det er endnu mere hver mand for sig 
selv, end det var tidligere. Hvis man kigger 
væk fra sin sovepose et enkelt øjeblik, så er den 
forsvundet.” 

De sidste tillokkende toner brager ud af mo-
debutikkernes højttalere på Wenceslas Square. 
Om dagen summer den brede boulevard af liv 
– børnefamilier på storbyferie, kærestepar hånd 
i hånd og unge på studietur går fra butik til 
butik. Når mørket falder på, melder en anden 
virkelighed sig. ”Det er den arabiske og tjetjen-
ske mafia, der styrer det her område,” fortæller 
Karim, mens han læner sig op ad en plakatsøjle 
med indbygget toilet. Han peger. ”Ned af den 
gade holder de tjekkiske prostituerede til, ned 
ad den gade de ukrainske og ned ad den gade 
de russiske. De russiske er billigst.”

I Prags undergrundsverden hænger alting 
sammen, fortæller Karim. Taxachaufføren kan 
skaffe dig en prostitueret, som kan skaffe dig en 
drugdealer, som kan skaffe dig en taxachauffør. 

3DUDOOHOOH�OLY
Døren i det cylinderformede toilet går op og 
ud træder en ældre mand og en yngre kvinde. 
Hun er pæn i tøjet, men mangler tænder og 
huden er furet. Karim ænser dem ikke, prosti-
tution er hverdagskost for ham. Det var i det 
selvsamme område, han i mange år arbejdede 
som homoprostitueret. 

I Prag lever byens skæve eksistenser parallelt 
med turisterne i centrum af byen. De er svære 
at få øje på, hvis man ikke ved hvor man skal 
kigge hen. Men det ved Karim.

Bag Prags pasteller 
gemmer sig en 
under(grunds)verden
Karim lever i et Prag, 
som turister aldrig 
ser. Karim og byens 
tusinder af hjemløse 
har gaden som deres 
hjem. Om dagen deler 
de den med turister, 
men om aftenen regerer 
byens skyggefolk. Vi 
tog med Karim på tur 
i Prags underverden. 
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• En optælling fra 2016, lavet af 
Tjekkiets socialministerium 
estimerer antallet af hjemløse 
L�7MHNNLHW�WLO���������

• Det svarer til 0,7% af 
befolkningen. I Danmark er 
0,1% af befolkningen hjemløse.

• ������DI�7MHNNLHWV�
hjemløse bor i Prag. 

• De adspurgte hjemløse 
anførte gæld, alkoholisme og 
arbejdsløshed som de primære 
grunde til deres hjemløshed. 

• En fjerdedel af Tjekkiets 
hjemløse er kvinder. 

6�'$1�.$1�'8�+-�/3(�%<(16�+-(0/�6(� 

• Tag på rundtur i Prag med en hjemløs. Organisationen 
Pragulic tilbyder ture guidet af en af deres ni hjemløse 
rundvisere. På de måde sikrer de arbejde til hjemløse og 
udbreder samtidig kendskabet til livet på gaden.

3ULV������&=.�IRU�YRNVQH������&=.�IRU�VWXGHUHQGH��

Pragulic tilbyder også et mere ekstremt indblik i livet 
S§�JDGHQ��(Q����WLPHUV�WXU��KYRU�GX�NO¨GHV�L�EUXJW�
tøj, spiser, sover og lever med den hjemløse.

6H�PHUH��KWWS���SUDJXOLF�F]�

• Køb magasinet Novy Prostor. Det svarer til det danske Hus Forbi. 
'HW�NRVWHU����&=.��KYRUDI�KDOYGHOHQ�J§U�WLO�GHQ�KMHPOºVH��+XVN�
at kigge efter den officielle sælgerbadge.  

1 2

3 4 5
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TJEKKERNES 
HELLIGE GRAL

NANNA RYDAL KRISTENSEN

Gadebilledet i Prag vidner om et fol-
keslag med smag for øl. Vindue- og 
dørpartier er plastret til med klister-

mærker fra ende til anden, og skarpt oplyste 
skilte med Urquell, Budweiser og Bernard slås 
om de forbipasserendes opmærksomhed i jag-
ten på at få stillet tørsten. Og det er ikke helt 
uden grund, at Prag har fået kaldenavnet ’Den 
Gyldne Stad’. Tjekkerne er nemlig det folke-
færd, der årligt indtager flest liter øl målt per 
indbygger. For at være helt præcis er det tal 
144,4 liter. Det svarer til at hver enkelt tjekke 
- gammel som ung - i gennemsnit drikker 288 
flasker Urquell Pilsner om året svarende til 0,4 
liter om dagen.

Men der må ikke drikkes på gaden i Prag. 
Så hvis man drømmer om at indtage det tjek-
kiske guld, må man benytte Prags overflod af 
pubs, barer, ølhaver og bryggerier. Uanset hvor 
øllen indtages, har tjekkerne et næsten religiøst 
forhold til den gyldne drik, og man skal derfor 
træde varsomt for ikke at fornærme dem. I ægte 
Emma Gad stil følger her en række normer om 
etik og etikette og andre råd, når den store eller 
lille tørst skal slukkes.

75((1,*+('(1�
Når tjekkerne sidder med ølglasset i hånden, 
udspiller en seance mellem udseende, duft og 
smag sig. I udseende kigges der på farve, gen-
nemsigtighed og skum. Sidstnævnte har sær-

ligt to funktioner: For det første siger det noget 
om øllens friskhed. Får man serveret en øl med 
mere skum end den gængse ville kategorisere 
som acceptabelt i Danmark, er det i Tjekkiet 
helt bevidst. For det andet fungerer skummen 
glimrende som insektfanger i sommerhalvåret. 
Man kommer aldrig til at overvære en tjekke 
hælde øl ud.

*5$'6<67(0(7
Tjekkerne drikker øl for dens smag og kvalitet 
– ikke alkoholprocenten. Derfor kategoriseres 
øl efter et særligt gradsystem, der fortæller, hvil-
ken øl man kan forvente at få serveret. De to 
mest hyppige er en 10- (desìtka) og 12-grads øl 
(dvanáctka). En 10-grads øl indeholder 10 pro-
cent ekstrakt af den originale unge øl (malt), 
mens 12-grads øllen indeholder 12 procent. 
Metoden kan virke forvirrende, da der i tjek-
kisk omtale og på flaskens etiket bruges %-tegn 
som indikation for grader. Selvom tegnet ikke 
siger noget om alkoholprocenten, er der et vist 
overlap mellem mængden af malt og alkohol, 
da en større mængde malt tit giver mere alko-
hol. Ofte står gradtallet tydeligt, mens alkohol-
procenten skal findes blandt de mindre bog-
staver. I Prag findes øl med en alkoholprocent 
mellem 6 og 19, men oftest er den på 3 eller 
5 procent. Mange tjekkere ser øl som en soft 
drink.

6<9�'26�	�'21ś76

1 Drik ud – tjekkerne kunne ikke 
drømme om at smide øl væk. 
Du fornærmer dem.

2 At hælde øl fra glas til glas, 
betragtes af de lokale som di-
rekte bortvisningsgrund. Bar-

tenderne i Prag står gerne model til 
visne turister og de eskapader, der 
ellers udspiller sig på et værtshus. 
Men når de ser en øl blive hældt fra 
et glas til et andet, flyder bartende-
rens bæger over. Så lad være med at 
være så pineben og del glasset. 

3 Ja, det er meningen, at halv-
delen af dit glas er fyldt med 
skum ved servering. Tjekkerne 

anser det som en delikatesse, så lad 
være med at brokke dig. 

4 Medmindre du angiver andet 
vil en bartender altid servere 
dig en halv liter fadøl.

� Du kan passende lægge en øl-
brik foran dig, mens du venter 
på at få serveret din øl. Det be-

tragtes som høfligt. På nogle barer er 
det endda et direkte signal, der auto-
matisk skænker dig en øl.

6  Det er helt almindeligt at skå-
le. De lokale ser hinanden i øj-
nene, klinger glassene forsig-

tigt og ønsker hinanden et godt hel-
EUHG� Ŝ� HOOHU� S§� WMHNNLVN� ş1D� =GUDY¯ş��
Lavmeldt.

7 Dog rækker man aldrig over si-
demanden. Når glassene først 
har rørt hinanden, skal det ned 

og røre bordet igen. Når du skal be-
VWLOOH� HQ� ºO� S§� WMHNNLVN�� KHGGHU� GHW��
”Jedno pivo”. Og har du manererne 
L�RUGHQ��HU�GHW��Ţ3URVLP��MHGQR�SLYRŢ�

VERDENS MEST 
ØLDRIKKENDE 
FOLKEFÆRD
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”Prag er smukkest, hvis du kigger op”. Sådan lyder rådet, hvis du fortæller, 
at du skal besøge byen med de mange Art Noveau-bygninger. Og de pastel-
farvede bygninger er smukke, ingen tvivl om det. Men her er et par råd, hvis 
du vil se byen fra en alternativ vinkel, og få indblik i nogle af Prags skjulte 
kunstskatte, der siden starten af ’90erne har levet på gadeplan. 

STREET ART 
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Kunstnerkys på spray
Efter mange år med 
kommunistisk styre, hvor 
cesur og overvåging lagde 
låg på folkets frihed, blev 
Murens fald i 1989 starten 
på en ny kultur i Prag. En 
gadekultur, som satte kunst- 
og udtryksfrihed i fokus.  

1$11$�+�/*(ʈ+$=(/721

)ULKHGHQV�WDOHU·U�
Efter mange år med kommunistisk styre, hvor 
censur og overvågning lagde låg på folkets fri-
hed, blev Murens fald i 1989 starten på en ny 
kultur i Prag. En gadekultur, som satte kunst 
og udtryksfrihed i fokus.   Gadekunst - eller 
streetart, som det kaldes på nudansk – har si-
den kommunismens fald været talerør for fol-
kets stemme. Både som et opråb til 
politikere og kapitalmagter, og som 
rene kunstværker, der giver byens ar-
bejderkvarterer varme. Ifølge kunst-
historiker og tidligere graffitimaler 
Tomá% Jelínek er det afgørende at 
forstå tjekkernes historie, for at forstå nutidens 
streetart. Det symboliserer frihed fra et under-
trykkende system. 

Et sprog for de indvigede
Der findes flere forskellige elementer af stre-

etart, og det kan være svært at finde hoved og 
hale i, hvad der er hvad. Ifølge Tomá% Jelínek 
kan man lave en grundlæggende skelnen mel-
lem streetart og graffiti:  ”Streetart er som et 
kys på kinden. Graffiti er mere som et slag i 
ansigtet”. 

Begge dele handler om at udtrykke sig selv. 
Streetart vil typisk være betegnelsen for større 
billeder eller portrætter, mens graffiti udformes 
som ’tags’. Et tag er en række bogstaver, som til-
sammen udgør kunstneren eller kunstnergrup-
pens navn. En kunstnergruppe kaldes et ’crew’. 
Udefra set siger et tag ikke ret meget, men for 
de indvigede siger det alt. Som del af et crew 
ved du præcis hvilke værdier, navnet dækker 
over, og det er i sig selv en pointe, at det brede 
samfund ikke forstår kunsten. 

9¥JJH�RJ�I¥OOHVVNDE�
Oprindeligt var det de socioøkonomisk dår-
ligst stillede unge, som tog streetarten til sig 
sammen med blandt andet hihopmusikken. 
Derfor er det særligt i de gamle arbejderkvar-
terer, at man i dag kan finde kunsten. Der fin-
des i alt tredive lovlige graffitivægge rundt om 

i byen, men ingen officiel oversigt over, hvor de 
er placeret. Det kan derfor være svært at skelne 
mellem en lovlig og ulovlig væg, hvis ikke man 
er en del af miljøet. Det er derfor, man har 

brug for et crew, fortæller Tomá% Jelínek. I et 
crew holder man vagt, hvis der skal tagges på en 
ulovlig væg. Strafferammen er nemlig høj: Fire-
hundrede timers samfundstjeneste og en bøde 
første gang politiet fanger en i at male ulovligt. 
Anden gang risikerer man at ryge i fængsel mel-
lem et halvt og et helt år. Malerne er derfor altid 
maskerede, hvis de maler ulovligt. 

Crewet fungerer som mere end bare en gen-
sidig overvågning ved ulovligheder. Tomá% Jelí-
nek beskriver det som en familie, hvor man har 
hundrede procent tillid til hinanden. Hvert 
crew har nogle klare værdisæt, og der kan være 
stor variation: ”I nogle crews er alle vegetarer, 
og de hverken ryger eller drikker. Andre crews 
ryger en del fed. Det er jo ligesom alle andre 
vennegrupper – der er forskel på folk”, fortæller 
Tomá% Jelínek. Han understreger dog, at tilli-
den og sammenholdet er det afgørende i alle 
crews. Streetart handler om meget mere end 
spraydåser. 

2SV·J�NXQVWHQ�
Under den trafikerede bro på T"%nov i distrikt 8 
findes den første lovlige graffitivæg i Prag. Det 

er her, byens allerdygtigste artister 
maler til lyden af hiphopmusik, som 
er en integreret del af pladsens lyd-
billede. Tomá% Jelínek fortæller, at 
tagsne på parkeringspladsens vægge 
skifter fra dag til dag. Sådan er det 

på alle de lovlige vægge rundt om i byen; der er 
det OK at sætte sit kunstneriske kys på et eksi-
sterende værk. Netop T"%nov er dog forbeholdt 
de allerbedste, siger Tomá% Jelínek. Hvis man er 
ny i miljøet kaldes man ”toy”. Toys må øve sig 
på nogle af de mindre prestigefyldte vægge, før 
de giver sig i kast med T"%nov. 

Et andet sted, hvor streetarten kan opleves, er 
ved Pra&ská tr&nice i Prag 7. Her findes blandt 
andet den anerkendte streetartist Trons bidrag 
til gadekunsten. Det er en af Tomá% Jelíneks 
yndlingskunstere, og ifølge ham er noget af det 
mest fascinerende ved Tron, at hans kunst er 
svær at tolke. Det er kun de hardcore graffi-
timalere, som forstår det skjulte i Trons mo-
tiver. Men uanset om man kan læse de dybere 
motiver bag kunsten eller ej, er det et indblik i 
et historisk og politisk vigtig kunstværktøj for 
tjekkerne, og så er det smukt at se på. 

”675((7$57�(5�620�(7�.<6�3��.,1'(1�� 
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Graffiti handler om fame. Berømmelse i streetmiljøet. Det er ren egopleje, hver gang graffitimalerne signerer Prags gadebillede 
med deres unikke tag. Meningen bag de to-tre bogstaver er der ingen andre end graffitimalernes crew, der kender, men det 
er også intentionen. Det er deres måde at gøre oprør mod systemet på. 

Reglerne i graffitimiljøet er simple, og du skal respektere dem. De historiske bygninger i centrum er no-go, og hvis du er toy, 
altså nybegynder, skal du holde spraydåsen langt væk fra de steder, hvor de dygtigste crews maler. Ulovlig graffiti er helligt, og 
du skal anerkende den risiko, som et andet crew har taget. 

Alle graffitimalere hører til et crew, og det bør du også. I vil være som en familie for hinanden, og der er ingen i verden, du 
kommer til at stole mere på end dem. Tillid er vigtigt, især hvis du har tænkt dig at male ulovligt i Prag - det kræver nøje plan-
lægning og gode allierede.   

Første gang du bliver taget for ulovlig graffiti, får du 400 timers samfundstjeneste og en bøde. Anden gang risikerer du at ryge 
mellem et halvt og et helt år i spjældet. Derfor kan det godt betale sig at male på en af byens 30 lovlige vægge – hvis du altså 
kan gennemskue, hvor de ligger. Der findes nemlig ingen officiel oversigt. 

Fordi prisen på graffitiudstyr er steget, siden graffitien fik sit indtog i start-90ernes hip hop-miljø i Prag, er det gået fra at være de 
fattiges stemme til en middelklassehobby. Graffiti handler om at være på kanten og er i dag blevet til en slags kunstform. Derfor 
er nutidens graffitimalere primært unge kunststuderende.

I dag henter graffitimalerne stadig inspiration fra hip-hop-miljøet, men også fra andre europæiske storbyer såsom Berlin. Tjekkerne 
har dog deres helt egen stil, som de selv beskriver som skæv og beskidt. 

Trækker din indre graffitimaler i dig? Så se at kom i gang! Først skal du have en skitse på plads, som du laver hjemmefra. Når 
du begynder at male på muren, så start med skitsere, og fyld tagget ud bagefter. Det er først til sidst, du ordner alle detaljerne. 

Ikke alle forstår meningen med grafittikunst, og sådan skal det være. Der er i sig selv en prestige forbundet med, at det kun er folk 
fra miljøet, som forstår dit udtryk. Jo længere tid du er i miljøet, jo lettere vil du have ved at genkende et nice tag fra en dygtig 
streetartist.  

Tomá# Jelínek: 
Det skal du vide om graffitimiljøet i Prag
Hvorfor maler folk graffiti, og hvad skal man huske, inden man ryster spraydåsen? 
Kunsthistoriker og tidligere graffitimaler Tomá% Jelínek giver dig svaret. 

DITTE TRIER JAKOBSEN 
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I Prags gader er der ikke langt fra det 
ene tilbud om Staroprazská Sunka 
(gammeldags skinke) til Trdelník (en 
slags donut). De alpehyttelignende bo-
der står tæt pakket på turistfyldte plad-
ser – og der dufter da også brunt og 
brændt. Men gademad er ikke noget, 
der hører den tjekkiske kultur til; det 
er blomstret parallelt med turismen. 
Også mange af de historiske cafeer er 
underlagt turisternes indtog, men der 
er heldigvis stadig håb for at fylde ma-
ven med god mad og kaffe. Og i en tid 
hvor der kan sættes lighedstegn mel-
lem at rejse og instagramposts, er her et 
par af redaktionens anbefalinger og er-
faringer baseret på potentialet i at være 
Instagrammable.
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Hvis kaffemaskinen er af italiensk afstamning 
og med en kaffekværn som sidevogn, kan man 
ikke gå galt i Prags kaffetrucks. Så uanset om 
kaffen er sort eller med steamet mælk, egner 
den sig til de sociale medier. Det eneste, der 
trækker ned, er papkruset.

Den donutlignende dessert er et af de mest in-
stagrammede items fra Prag, men faktisk har den 
først gjort sit indtog indenfor de seneste fem år. 
Der er intet over den skorstenslignende dessert, 
som tjekkerne kan kende sig selv i. Slægtstræet er 
nemlig slovensk.
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I Prag er cafeerne hoppet med på avokadomad-med-porcheret-æg tren-
den, der også raserer i København. Og tjekkerne kan da også finde ud 
af det. Den centrale placering betyder dog, at det er morgenmad i den 
(efter tjekkiske priser) mere krydrede ende.

I baggården under forårssolen nydes en morgenmadskomplet akkom-
pagneret af friskpresset juice og en americano. Den sorte kaffe serveres 
tredelt i form af en espresso, kogende vand og varm mælk. Alt fra smag 
til udseende og service er upåklageligt. 

Instagrammable...
NANNA RYDAL KRISTENSEN
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Fem skarpe fra 
modebloggeren Silvia
”Tjekkernes interesse for mode vokser,” fortæller it-girl og modeblogger, 
Silvia Haupt Kozonova. Vi har mødte hende til en snak om tjekkernes 
forhold til mode.
EMILIE KRISTINE KØHLER RASMUSSEN 
OG DITTE TRIER JAKOBSEN

ʅ��0RGHVFHQHQ�EORPVWUHU 
De seneste år er branchen blomstret, og 
i 2010 afholdt vi vores første modeuge. 
Siden har flere dygtige tjekkiske designere 
fået gang i symaskinerne, og det smitter af 
i gadebilledet. Det er især de unge og folk i 
hovedstaden Prag, som suger de nye trends 
til sig. Jeg tror, at tjekkerne i fremtiden vil 
interessere sig endnu mere for tøj, end de 
har gjort indtil nu. Under kommunismen 
havde vi ikke særlig mange muligheder og 
i 90’erne… ja, der så alle skrækkelige ud!    

2.�6QHDNHUV�IUHP�IRU�VWLOHWWHU�
Tjekkerne er ikke ligefrem kendt for deres 

gode smag, og der er nok noget vej endnu, før 
det ændrer sig. For de fleste tjekkere er det vig-
tigste, at tøjet er komfortabelt og praktisk – og-
så selvom det ikke nødvendigvis matcher. Så 
længe at tøjet kan bruges i haven, er de godt til-
fredse. Tjekkerne griber enhver undskyldning 
for at hoppe i sportstøjet, og derfor passer den 
nuværende mode rigtig godt til dem. De elsker 
især de praktiske sneakers, som kan bruges i 
både solskin og regnvejr!
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Det er den yngre generation, som er 
bedst til at tage de nye tendenser til sig. 
Mange unge tjekkere finder inspiration 
fra popkultur og fra de idoler, som de ser 
på MTV. Jeg vil dog påstå, at tjekkernes 
tøjstil er mere enkel end de øvrige 
slaviske lande som Slovakiet og Polen. 

Vi er i højere grad inspireret af 
Skandinaviens minimalistiske stil med sort-
hvide farver og enkle, grafiske prints. 
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Under kommunismen var der ikke rigtig no-
gen mode, og tjekkerne skulle gå langt for at 
finde en tøjbutik. Når de skulle til fest, var der 
derfor mange, som syede deres eget tøj. Det 
betyder, at der i dag er mange ældre tjekkere, 
som er utrolig kreative. Min mor har f.eks. lavet 
den halskæde, som jeg har på!

ʉ��7·M�VRP�LGHQWLWHWVVNDEHU
Mange unge tjekkere synes også, at det er 

sjovt at designe deres eget tøj. Med dit tøjvalg 
kan du skabe din egen identitet og sende for-
skellige signaler alt efter, hvilket humør du er 
i. Det er derfor, jeg elsker mode. Du kan snyde 
folk!

 
BLÅ BOG

NAVN: Silvia Haupt Kozonova 
 
ALDER: 29 år

PROFESSION: Modeblogger, 
sti!er af onlinemagasinet 
“Fashion Maps” og PR-manag-
er for Footshop
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Hvilken tjekkisk fashionista er du?
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Prag er fyldt med hipsters, der ikke er kommet videre siden 2013. Du forsøger måske at ligne én, som kom-
mer fra Berlin, men vi genkender dig på klichésolbrillen!

'(1�0,/-�%(9,'67(

Tøjet skal helst være grønt og alternativt, og du nægter hårdnakket at støtte de store modebrands. I stedet 
shopper du dit tøj i Prags mange genbrugsbutikker, og det skal allerhelst være fairtrade.

61($.(5+($'

Du er purung, bor hjemme hos dine forældre, og dit hjerte banker hårdt for sneakers – allerhelst i mærket 
Supreme. Prisen er underordnet, for mors og fars tunge pung vejer tungt i lommen.

'(1�75$6+('(�2*���ś(5ʘ$*7,*(

Du er nede med elektronisk musik og klæder dig here!er. Du prøver måske at signalere, at du ikke inter-
esserer dig for tøj - men os kan du ikke snyde!

Silvias shoppingguide

ADRESSE: 
Veverkova 8, Prague 
7 

ÅBNINGSTIDER:  
Mandag-fredag 12-
19, lørdag 12-16 

OM BUTIKKEN: 
Butikken sælger 
bæredygtigt tøj til 
mænd og kvinder. 
Tøjet er ”slow fash-
ion”, hvilket betyder, 
at det holder !ere 
sæsoner.  

LÆS MERE: 
http://recyclewith-
love.cz/ 

 
ADRESSE: 
Ha!talská 757/21 110 
00 Praha 1-Staré 

ÅBNINGSTIDER:  
Mandag til fredag 
13-18 

OM BUTIKKEN: 
Tjekkisk tøjmærke 
til kvinder med kant. 
Tøjet er råt, kantet 
og voluminøst.  

  
 
LÆS MERE: 
 https://www.chatty.
cz/

ADRESSE: 
!kolská 7 110 00, 
Praha 1 

ÅBNINGSTIDER:  
Mandag – tirsdag kl. 
11-19, fredag 11-18,  

OM BUTIKKEN: 
En tøjbutik målrettet 
den stilbevidste 
mand. Der er fokus 
på kvalitet og gra"sk 
design. 

  
LÆS MERE: 
https://basmatee.cz/
en 
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Sporvogn 6 eller 
26. Stå af på 
Dlouhá t"ída

Gå 25 minut-
ter



FORÅR I PRAG: 
GADEMODEN 
BLOMSTRER
Skadinavisk minimalisme, vesteuropæisk popkultur og tjekkernes 
forkærlighed for komfort præger gademoden i Prag  
 
 EMILIE KRISTINE KØHLER RASMUSSEN OG DITTE TRIER JAKOBSEN

Verinice, 31 år
$eznická

 
”Min stil er  

meget minimali-
stisk. Jeg henter 
min inspiration 
fra Instagram og 
Pintarest.”

 
Nicole 13 år, Veronica 13 år og Bambora 13 år

Hvor: Veverkova
 
”Vores stil er meget enkel, og vi shopper altid i centeret.”

Premek Hotácek, 35 år
Hvor: Letná Park
 
 ”Jeg hader modemærker og systemer! Derfor har jeg min egen stil.”

Lovenza, 38 år
Hvor: Veverkova
 
”Jeg elsker grafiske mønstre i sort-hvidt, 
ligesom den jakke som jeg har på i dag.”

POLITIKENMODE
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Milena, 42 år
Hvor: %meralova
 
”Jeg definerer mig 
selv som ”business 
casual”. Mit tøj  
er pænt og feminint 
og jeg holder mig 
mest til de sort-hvi-
de farver.”

Jan, 28 år
Hvor: Kamenická
 
”Min stil er meget 
street.”

Jacob, 25 år
Hvor: &eskomoravská
 
”Jeg hader sort, men jeg kan godt lide farver og især gul. Derfor 
er mit hår og mine bukser gule.”

Minna 27 år, Thomas 35 år, Marika 28 år
Hvor: Letná Park
 
”Vi følger ikke modeidealerne.  Vi vælger det, som klæder os og finder in-
spiration i punk – og metalbands.”

Suzanna, 25 år
Hvor: Tomá#ská
 
”For mig er det vigtigt, at tøjet er komfortabelt og ikke strammer.”
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... Or not? 

Cafeen ligger på første etage og den mennesketomme marmorerede 
trappeopgang giver en illusion om alt andet end en turistfælde. Kun 
et øjeblik efter står man midt i en souvenirbutik med t-shirts og krus. 
Den upersonlige og irritable service vidner om en overflod af turister. 
Kaffen er kønsløs, maden er kedelig, og Instagrammable er det i hvert 
fald ikke.

I døren til Café Savoy møder man jakkesætsklædte tjenere, en mørk 
træbar, spejlbesatte vægge, lysekroner og marmorborde. Der er lang 
kø, og du bliver fra morgenstunden afvist, hvis du har glemt at fore-
tage en reservation. Men det er det værd. Her er alt fra latte-art til loft 
Instagrammable! Dog er det ikke her, du møder de lokale.

POLITIKENSPIS&DRIK
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Tjekkerne er ikke bange for fritøsen: Kartoffelkugler eller pommes frit-
tes – sågar ost ryger i olien. De E-numre fyldte og McDonald’s lignende 
barsnacks er muligvis ikke de kønneste eller just Instagrammable, men 
alligevel yderst anbefalingsværdige!

Gedeost, blåost og en uidentificerbar ost. Det hele har samme smag og 
næsten også konsistens. Sammen med oliven, kapers og soltørrede to-
mater svømmer de i krydret olie og er serveret med tørt kommendrysset 
brød. Der blev hverken spist op eller postet på de sociale medier.  
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CZECH IFØLGE REDAKTIONEN

Nanna Rydal Kristensen 
Studerer økonomi 
”Prag er for foodies, og maden 
må gerne være brun”

Sally Frydelund 
Studerer tværkulturelle studier 
”Det bedste ved Prag er en lun 

håndpølse på vej hjem fra byen”

Emilie Kristine Rasmussen 
Studerer dansk 
”Jeg vil anbefale alle at tage til Prag 
7! Der er hyggeligt og ingen turister”

1DQQD�+ºOJH�+D]HOWRQ 
Studerer statskundskab 

”Hany Bany og en halv liter øl for 13 
danske kroner... Det er helt genialt ”

)RWRJUDI��0DWKLOGH�6FKLOOLQJ 
Studerer økonomi 

”Den dybtstegte ost med mayo er i sig 
selv et argument for at tage til Prag”

Ditte Trier Jakobsen 
Studerer økonomi 
”Tjekkerne er meget sødere end deres 
ry. Jeg følte mig meget velkommen”
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