
Turen  gik  til Prag 1996: 
 

 

Mandag d.1.Oktober. 

 

Kl. 17.30 startede vi fra Outrup, første stop var hos Jytte og Lasse i 

Esbjerg, jeg havde lavet gullasch og taget is med, som vi spiste sammen 

med vin som Lasse fandt frem, bagefter hyggede vi os, kl. 21.oo gik vi 

til ro, Peter og jeg i vore soveposer på stuegulvet. 

 

Tirsdag d.2.Oktober. 

 

Kl.03.00 stod vi op, gjorde os i stand, spiste morgenmad, derefter kørte 

vi i silende regnvejr langt ned gennem Tyskland, mellem Hamborg og 

Berlin var det blevet tørvejr, vi gjorde holdt for at få lidt at spise, 

Lasse trængte til at få strakt benene og vi andre til at komme på 

toilet. 

Mellem Berlin og Dresden holdt vi igen for at få lidt at spise og få 

strukket benene. 

Vi kom nemt igennem Dresden og videre til den Chekiske grænse, hvor vi 

regnede med, det ville tage lang tid at komme igennem tolden, det gik 

hurtig og glat, så vi fortsatte imod Prag. 

Nu opstod der problemer, vi kom ind på den forkerte vej, dog førte denne 

vej også til Prag, så vi fortsatte, men det tog længere tid, men 

kl.16.00 var vi i Prag, så skulle vi finde Jørn`s adresse, det tog lidt 

tid, men vi fandt det. 

Jørn bor i nærheden af en banegård, der tog vi hen, for at veksle 2000 

danske kroner, det blev ca.8750 chekiske kr. 

Med Jørn`s hjælp fandt vi hurtigt Hotel Olympig Garni. 

Da vi var blevet indlogeret og Lasse havde fået bilen ind på den lukkede 

parkeringsplads, tog vi metroen ind til byen, sammen med Jørn som fandt 

et godt spisested (Marie Teresa), her fik Jytte, Peter og jeg en halv 

And det smagte herligt ligesom herhjemme, Lasse og Jørn fik noget andet 

godt, men Jørn fik lidt af min And, da jeg slet ikke kunne spise det 

hele. 

Efter at vi havde spist tog vi hen på en Chekisk pub,her fik vi 1-2 øl. 

Så var det om at komme hjem, få pakket ud og komme i seng. 

Vi havde fået et dejligt værelse, et par gode senge, der stod i 

forlængelse af hinanden, overfor stod en lækker sofa, der var også både 

telefon og tv. Vi sagde godnat sov godt, det gjorde vi så. 

 

 

Onsdag d.3.Oktober. 

 

Vi sov til kl.7.30 dejlig udhvilede, vi tog et bad, fik tøj på og tog 

elevatoren ned til spisestuen, her kunne vi få rundstykker flere slags 

pålæg, ost og marmelade, det var tag selv bord vi kunne også få jouce, 

det kostede 60 ch. kroner; men det smagte også godt, det var ren saft. 

Vi tog nu ind til byen, (vi boede i udkanten af byen) for at komme ind 

skulle vi med metro fra Invalidovna forbi Krizikova, Florenc, ved 

Namesti Republiky stod vi af, vi gik lidt rundt i byen, vi købte kort og 

frimærker, kl. 12.00 spiste vi på Mc. Donald, derefter gik vi på cafe 

lige overfor Krudttårnet, her mødte vi Jørn og sammen gik vi over til 

pladsen, hvor vi skulle mødes med de danskere der skulle med på byturen, 

her på pladsen ved Krudttårnet er et stort ur, som i mange år har stået 

stille på kl.12.00,så der er altid blevet sagt til turisterne, vi mødes 

ved uret, som altid viser kl.12.00; men pludselig en dag gik uret i gang 

igen, uden at nogen kan forklare fænomenet. 



Jørn præsenterede sig selv og fortalte lidt om landet, vi gik så ad 

kongevejen og videre igennem byen, vi standsede op mange steder hvor 

Jørn fortalte om konger og andet godtfolk, om teater, opera og hvad der 

ellers foregår i byen og hvad der har foregået gennem tiderne. Vi gik 

over Karlsbroen og videre til kongeborgen, her havde vi 3 kvarters 

pause, hvor vi kunne få en øl og evt. lidt mad, derefter gik vi 2o8 

trappetrin op til borgen, der står to skildvagter i flotte uniformer 

udenfor, ligesom på Amalienborg. 

Borgen er præsidentpalads, men præsidenten bor der ikke, der er 

kontorer, mødelokaler og det er her, udenlandske overhoveder modtages. 

Man kommer først ind i første borggård derefter anden og tredie 

borggård, derefter kan man gå ind i katedralen, som er meget flot med 

store mosaik glasruder, op imod borgmuren er der små huse hvor folk har 

boet på mindre end een kvadratmeter hver. 

På vej ud så vi et fangehul, hvor der havde siddet en fange i mange år, 

han havde lært sig at spille på violin, så da vi kom ud stod der en og 

spillede violin, noget så smukt, så vi kunne ikke lade være at give en 

lille skilling. 

Vi tog nu metroen hjem til hotellet. 

Senere på aftenen skulle vi mødes med Jørn inde i byen, han havde 

bestilt bord på en Islandsk restaurant (Reykjavig), tjeneren afviste os 

først, da han ikke kunne finde bestillingen i sin bog, det tror da 

pokker med den bog, hvor det hele er skrevet ind i hinanden, men Jørn 

blev da heldigvis ved, så til sidst fandt han det inde imellem en masse 

andre navne, der havde alle mulige datoer. Vi fik en dejlig 

Fiskeanretning, pris 180 ch. Kroner. Efter vi havde spist, tog vi lige 

hjem til hotellet godt trætte. 

 

  

 

Torsdag d.4. Oktober  

 

Efter morgenmaden mødtes vi ved krudttårnet kl. 10.45, vi gik ca.200 m. 

hen til bussen som skulle køre os til Theresienstad, vi havde en norsk 

pige “Gro” som guide, hun var vældig sød, det tog 1 time at køre turen. 

Gro fortalte meget bevæget om lejren, det var en meget følelsesladet 

tur, som fortæller om mange lidelser, som man alligevel ikke rigtig 

fatter har fundet sted, vi så små celler som er beregnet til få 

mennesker, som blev benyttet til 10 gange så mange, det var helt 

ufatteligt, at nogen kunne overleve. 

vi prøvede at gå 15 personer ind i en celle, vi kunne kun stå op, og de 

skulle bo der og sove der, om dagen skulle de arbejde hårdt. 

Da vi havde set det vi måtte se, kørte vi med bussen hjem igen, kl. ca. 

15.30 var vi på hotellet. 

Vi fik et lille hvil, så afsted igen, vi skulle på aftentur, først 

skulle vi have mad, der bestod af 2 skiver skinke rullet omkring 

pebberodssalat, dernæst suppe og derefter gullasch og til slut 

pandekager med flødeskum, det var dejlig mad, som ikke lå så tungt som 

dansk mad mange gange gør. 

Vi gik nu ca.100 m. til forlystelsesparken Vystaviste hvor vi skal 

opleve Krizikova fontaine, fontainen springer i mange forskellige farver 

i takt til kendte klassiske eller moderne værker, det var så flot så 

flot. Derefter tog vi sporvognen tilbage til byen, her var vi på et 

Chekisk værtshus, først var der ingen plads til os, men der blev hurtigt 

sat et ekstra bord op+10 stole. det var trangt men meget hyggeligt, vi 

sad sammen med 8 af de danskere, som vi var sammen med først på aftenen, 

de spiller kort sammen hjemme i Danmark, så rejser de sammen en gang 

imellem 



Da vi havde hygget os en times tid, tog vi hjem, Jørn skulle samme vej 

blot lidt længere. 

 

Fredag d.5.Oktober: 

 

Dagen var afsat til indkøb af krystal, vi tog i egen bil ud til Jørn og 

derfra til Karlstejn, en skøn tur i efterårets skønne farver. 

I karlstejn ligger regentens sommerresidens, hvor Kron-juvelerne i sin 

tid blev opbevaret i slottets kapel. 

På vej op til slottet, som ligger højt hævet over byen, var der 

forretninger og boder, hvor man kunne købe alt muligt i souviner og 

krystal. Før vi gik op ville vi lige have lidt at spise, det kunne vi 

ikke få for kokken var ikke mødt, klokken var da 12.00, vi gik længere 

op og fandt et sted hvor vi kunne få lidt mad og en øl. Vi sluttede os 

til de andre danskere, da vi skulle ind på slottet, det var bare 

ærgeligt, at guiden talte engelsk, så Jørn måtte oversætte. 

På vej ned handlede vi krystal, derefter kørte vi hjem. 

Senere på aftenen tog vi sammen med Jørn ind til byen, vi skulle jo have 

noget at spise, det første sted vi var, var alt optaget, 

vi gik så hen på et Indisk spisested, her fik vi noget rigtig godt mad, 

Jytte og Lasse ville prøve det Chekiske vin, selv om Jørn sagde, det 

ikke smagte af noget, vi andre tog øl. Så hjem i seng. 

 

Lørdag d.6 Oktober: 

 

Vi havde bestemt vi skulle på teknisk museum i dag, da vi ikke vidste 

hvilken sporvogn vi skulle med, gik vi derud, På dette museum findes alt 

indenfor teknik såsom foto, ure, film, musik, astronomi, cykler, 

motorcykler, biler, tog og fly, Lasse og Peter syntes det var meget 

spændende, men Jytte og jeg kunne nok finde noget mere spændende. 

På vej hjem købte vi lommetørklæder, franskbrød og slik til hjemturen. 

Kl. 16.00 tog vi ind til Krudttårnet, hvor vi mødtes med 50 andre 

skandinaver, vi skulle på bådtur med Magda som guide (en chekisk pige 

som havde boet på Fyn i 9 mdr., hun var rigtig god til dansk. 

Da vi havde ventet 5 min. over den aftalte tid, (de 8 kortspillere  

var ikke kommet) gik vi mod båden, pludselig blev der råbt fra en 

sporvogn, der kørte forbi ”Magda vi kommer nu” det var de 8, så var 

vi fuldtallig. 

Da vi kom ned til Moldau, var der ingen båd, den sad fast i slusen, for 

slusemesteren var gået på værtshus for at se fodbold i TV. 

Da han er statsansat, er han ligeglad med sit arbejde, han får sin løn 

og kan ikke fyres, vi ventede 20 min., men på grund af forsinkelsen 

måtte turen afkortes og sluserne turde man ikke komme i, det var jeg ked 

af, jeg ville gerne havde prøvet det, men det kan vi jo prøve næste 

gang, vi kommer derned. Turen blev dog god alligevel, vi fik 4 retter 

mad og vi prøvede vinen, den kunne drikkes. 

Da vi kom tilbage, ventede Jørn på kajen, de der skulle med bussen hjem 

til Danmark sagde farvel til Jørn. 

Vi gik hen på et lille værtshus og fik en øl, vi sad og snakkede en 

times tid. 

Vi tog så ind til teateret, hvor vi skulle se et stykke sort teater 

(Alice i eventyrland), det var spændende for det var rigtig godt lavet. 

Vi tog nu hen på torvet, kl. var ca.22.45, her ville Jørn give en 

afskedsøl, vi sad ude for det var dejligt vejr. 

vi sagde farvel til Jørn i metroen. 

 

  

 

 



Søndag d.7.Oktober: 

 

Efter en god nats søvn, stod vi op kl.5.15 badede, pakkede færdig, 

spiste morgenmad kl.6.00. derefter hentede vi vores bagage, Lasse kørte 

bilen frem, vi tjekkede ud fra hotellet, kl. lidt i 7.00 søndag morgen.  

Vi kørte nu mod den tyske grænse, det var meget diset, det blev værre jo 

længere vi kom opad, men efter grænsen blev det bedre, efterhånden blev 

det det dejligste vejr, efter Dresden på vej mod Berlin spiste vi det 

franskbrød, vi havde købt dagen i forvejen vi fik så også strukket 

benene.  

I nærheden af Berlin kom vi ind i en lang kø, på grund af vejarbejde 

blev vi forsinkede ca.1 time. 

Kl. 19.00 var vi ved grænsen til Danmark, vi havde handlet lige før, for 

at få vin, øl og andet godt med hjem. 

I Esbjerg kørte vi til Mc.Donald drive ind, fik mad med hjem som vi 

spiste på Roald Amundsensvej, derefter til Ovtrup kl. ca. 21.00, 

dødtrætte men glade for en dejlig uge 

 
 
 
 

 
 
 
 


