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Till Prag på Grünilla
”Det är inte sant!”…
”Jag har aldrig varit med om maken!”
Med lätt bakrus satt jag svärande bakom immigt visir och rapade surt, medan polska bilister och råoljedoftande 
långtradare gjorde sitt bästa för att ha ihjäl oss och alla andra på den regnvåta, snorhala, allékantade och gropigt 
gatstensbelagda åttameters vägen. Med jämna mellanrum dök det upp muntra vägskyltar som berättade att just här 
hade till exempel tjugosju personer dödats och etthundratretton skadats. Det verkade i och för sig inte imponera på den 
morgonpigga polska trafiken nämnvärt. De jagade vidare som skållade troll. Jag bet ihop och försvarade tappert mitt 
lilla erövrade territorium av vägen och undrade i mitt stilla sinne varför vi bestämt att köra genom Polen...

Vi hade lämnat Mölnlycke (Göteborg) dagen före och kört ner 
till kvällsfärjan mellan Ystad och Świnoujście. Efter en trevlig 
kväll ombord hade vi lagt oss i bekväma hytter och sussat gott 
ända fram till klockan 05.30, när PA-systemet började smattra 
ut order. Nåja – vi hann både dusch och frukost innan det var 
dags att vid sjutiden köra ut på kamikazeuppdraget jag beskrivit 
ovan. Vi skulle följa väg 3 (E65:an) rakt genom västra Polen, 
från norr till syd. Vårt slutmål var Prag i Tjeckien. Vi – det 
var Monika och jag och våra goda vänner Göran och Yvonne. 
Tre hojar: Grünilla, Monikas XBR500 och Görans och Yvonnes 
Roadking.

Det blev till att stanna och pusta ganska ofta kan jag meddela. 
Fort gick det inte. Fram emot lunch hade vi tagit oss cirka femton 
mil. Vädret hade blivit lite bättre och vägarna hade torkat upp. 
Glädjeruset över detta avspeglade sig i och för sig också i den 
polska trafiken, men våra möjligheter att smita undan hade också 
ökat avsevärt, så det kändes lite bättre. Någon enstaka gång 
fanns det till och med möjlighet att njuta av scenerierna, för 
det var stundtals ett mycket vackert landskap som vi passerade. 
Jag hade faktiskt ingen aning om att Polen var så kuperat. Vid 
första tankningen åkte regnställen av och vid lunchdags var 
vädret perfekt.

Eftermiddagen framfördes i solsken och vid fyradraget med 
dryga 30 avverkade mil, var vi faktiskt både trötta och körmätta. 
Då befann vi oss ungefär halvvägs ner, strax söder om Zielona 
Góra. Dags att leta reda på ett hotell. Naturligtvis var första 
försöken fullbelagda, men ganska snart ramlade vi på en 
osannolik skapelse ”Hotel Kasper”. Jag tror att vi var de enda 
gästerna i denna hemrenoverade syratripp. Osannolika rum, 
osannolik restaurangdekor – osannolikt det mesta (se bilderna) 
– men i alla fall både billig, god mat och pilsner. Det blev många 
öl, för osannolikt få zlotys! Min bild av Polen ljusnade betydligt 
och den skulle ljusna ännu mer…

Nästa dag var det dags för sista etappen till Prag. Vi lämnade 
vårt ”iställetförhotell” och fortsatte söderut i vackert väder och 
mycket snart ett bedövande vackert landskap, som blev bergigare 
ju längre söderut vi kom. Vägbyggen och omdirigeringar av 
trafik sinkade en smula, men det spelade ingen större roll. 

Två himla fina grabbar rela-la-laxar på färjan...

Kasper – en osannolik cross-overskapelse mellan Liseberg, Kafka och Stalin...
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Humöret var på topp – och det blev inte sämre av en Schweizersnitzel och ett stort 
glas Okocim (angenäm bekantskap) neråt Pietowiche, på en uteterass vid kanten av 
de oväntat maffiga bergen.

Eftermiddagen bjöd på härlig körning med slät asfalt och skönt kurviga serpentinvägar 
över bergen. Förbi skidorter, vackra lövskogar, floder och vattenfall – och så 
småningom en gränsövergång till Tjeckien mitt ute i ingenstans. Sedan bar det utför 
genom sluttande småorter. Ett snabbstopp för att tanka och sedan ner på slättlandet 
och ut på motorvägen mot Prag. Jag tror att det var första gången sedan Sverige som 
Grünilla fick sträcka ut rejält och komma upp i normal arbetstemperatur?

Monika, vars föräldrar är bördiga från Prag, fick ta täten in i staden för att försöka 
leta reda på vår adress. Det lyckades nästan direkt! Visserligen fick vi mekka oss 
över dålig gatsten, spårvagnsspår och gropig, trasig asfalt, men på det hela taget tog 
vi oss till målet oväntat smärtfritt. 

Vår värdinna, en svensk-tjeckiska, tog emot oss och hade ordnat med låst garageplats 
för våra hojar. Vi packade alltså av, körde vidare för parkering och fick sedan skjuts 
tillbaka. Vi hade hyrt hotellrum för fem nätter, i vad som visade sig vara en nedlagd 
affär. Helt okey, trots bottenvåningsläge med skyltfönster, jalusier och allt. Det hela 
låg tämligen centralt, mindre än en kvarts promenad från Prags absoulta centrum 
med Vaclavplatsen och gamla sta’n. 

rag bör du upptäcka själv! Det är en underbar stad, som 
övertrumfar alla andra stora europeiska städer jag varit i – 
Barcelona, Paris och London inräknade. Det är en vänlig stad, 
hur skulle det kunna vara annat? Du befinner dig ju i pilsnerns 
hemland! Folk brukar bli varnade för att det skall finnas talrikt 
med ficktjuvar – fast jag betvivlar att de skulle vara fler än i 
andra storstäder! Det må vara hur som helst med den saken. 
Mer lugnt och fridsamt än på de flesta ställen är det iallafall, här 
i den europeiska kulturens kärnland.

Vacker som få är staden, där den ligger på sina kullar! Du 
transporterar dig snabbt med både tunnelbana och spårvagn i 
ett linjenät som är fullt begripligt till och med för undertecknad, 
som i stort sett saknar spatiell förmåga och lokalsinne. Taxi 
behövs inte. Skulle du vilja åka, gör du klokt i att ackordera 
om priset först. Det gjorde jag och det hela slutade med att 
taxichauffören och jag skildes åt som vänner. Någon resa blev 
det däremot inte.

Det finns hur mycket kultur, museer och gamla historiska 
byggnader som helst att undvika, till förmån för själva 
kärnverksamheten – seriös pilsnerdrickning! En halvliter av 
detta flytande guld kostar ungefär 25-30 tjeckiska kronor. Dela 
med tre så får du priset i svenska. En sisådär åtta till tio spänn 
får du alltså hosta upp per glas. De dyraste ölen finner du på de 
riktiga turistfällorna. Som allra värst kan det kosta uppemot en 
25-30 svenska. En bra varmrätt får du för cirka 20-30 svenska. 
Tjecker äter gott och rikligt!

Ett ölställe som man inte får missa är U Fleků! 
(http://www.ufleku.cz/en). Förvisso en turistfälla, men du måste 
testa deras mörka öl, som bryggts på samma sätt sedan 1499. 

Hal är bara förnamnet – och så dyrt var det verkligen inte. Med pilsnern bjuds det på tjeckernas motsvarighet till 
Jägermeister. Den heter ”Becherovka” eller ”Becher” och smakar ungefär som om man löst upp pepparkaksdeg i T-Röd. 
Monika tycker om den – jag undviker den gärna, sedan ett alltför innerligt första möte för något år sedan. 

Framme i Prag – dags att packa av hojarna på allvar...

Det finns massor av kultur att undvika i Prag...

P

http://www.ufleku.cz/en
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En liten luring är att det gås runt och ”bjuds” hela tiden av pigga 
och trevliga servitörer. Fast oroa dig inte – det kommer på notan. 

Annars är nog största turistfällan Karlsbron och gatorna upp mot 
presidentpalatset och Pragborgen. Besök rekommenderas likväl, 
eftersom scenerierna är betagande och den backiga terrängen kräver 
stopp vid talrika vattenhål. Monika tänkte ut en smarting: Vi tog 
tunnelbanan till andra sidan Moldau och gick av på baksidan av hela 
härligheten för att sedan vandra ner mot Karlsbron och över till centrum 
och gamla sta’n. Det blev en lagom promenad, mestadels på platten 
eller i nerförsbacke. Jag har skrivit det förut: Prag är en kuperad stad! 

Fem nätter är för lite för att njuta sig mätt. Tyvärr var 
det allt vi hade bokat den här gången och det var inte 
utan viss sorgsenhet vi styrde hojarna vidare mot tyska 
gränsen. Ack, så många pilsner som ännu inte hade 
druckits! Så talrika var de surkålsanrättningar som fingo 
lämnas oprövade! Jag kommer snart att åka tillbaka för 
att ta skadan igen.

Vägen vi tog genom Tyskland, var i princip den gamla 
transitvägen genom öst: Från Prag via Dresden och 
sedan vidare upp mot Berlin och Sassnitz på Rügen. 
Jag minns denna väg från tidigt åttiotal, med skumpig 
betong, inga rastställen och få bensinmackar. Det nya 
”Östtyskland” är i allra högsta grad renoverat och var 
en oväntat positiv upplevelse. Slät fin väg, lite trafik, 
billigt och bra på alla sätt. En liten luring är det där med 
bensinmackarna. Det är ganska glest på sina ställen, så 
man bör ha koll på både bensinförbrukning och hur långt 
det är till nästa. Det var faktiskt skyltat.

Gå gärna till U Fleků men undvik Becherovka om du frågar mig.  
Fråga inte Monika. Hon dricker eländet med välbehag...

Utsikt över Prag. Världens vackraste stad?

Karlsbron går över Moldau och är fullproppad med dåliga konstnärer och tingeltangel.  
Vägen ner mot Karlsbron, från presidentpalatset är däremot fullproppad med trevliga  
ställen, varav många faktiskt serverar pilsnerdricka!
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Ungefär halvvägs upp, strax söder om Berlin stannade 
vi för natten i en liten by som heter Golßen – eller 
egentligen i en ännu mindre by stax utanför, som heter 
Prierow. Vi fann ett bra litet pensionat och ett utmärkt 
Gasthaus, som fick avrunda en hojdag som ägnats 
mycket åt motorväg, men också åt slingrig asfalt i 
vackra gränslandskap mellan Tjeckien och Tyskland.  

Tyskarna har dessbättre också ett flertal ganska hala 
ölmärken och när man väl lyckats skälla fram de stora 
glasen, funkar de någorlunda hyggligt som substitut för 
de tjeckiska.

Tanken var att vi skulle ägna ett par dagar åt Rügen, 
innan vi tog färjan till Trelleborg. Vädret var perfekt för 
sol och bad – och kanske lite, lite sevärdheter.  

En problemfri färd på öde vägar upp till Stralsund och Rügen lovade gott för framtiden. Tyvärr fick vi förklaringen 
när vi kom fram. Alla var redan på Rügen! Vi var ju mitt i den tyska semestern och det visade sig omöjligt att få rum 
någonstans. Efter att ha pruttat runt i snigelfart och trettio graders värme i fyra timmar, med Grünillas kylarfläkt mer 
eller mindre konstant igång på jakt efter rum i trånga kullerstensgränder, var jag på gränsen till sammanbrott. Det hade 
varit slitigt nog att ”bubba” runt en CT där i utvilat skick, nu var jag nästan gråtfärdig. Vi bestämde oss för att ge upp 
och åka till Sassnitz. I denna vidriga gamla östtyska transitort måste det väl ändå finnas något? Två fel på raken: Inte fan 
fanns det rum! Och Sassnitz visade sig vara en jättefin liten stad! 

Nu var jag i alla fall ”på fälgen” och på gränsen till 
uttorkad. Jag satt som en slokande gammal krukväxt 
på moppen utanför vad som kändes som ”hotell 
hundra”, nynobbad och deppande, då ett vilt främmande 
fruntimmer i sina bästa år tilltalade oss på tyska. Ingen 
av oss i sällskapet besitter några större kunskaper i detta 
ädla tungomål, men efter ett visst palavrande hit och dit, 
visade det sig att hennes ömma moder bodde i närheten 
och att denna moder tillika var motorcyklist. Hon åkte 
för att hämta ”Mutti”, som på stående fot bjöd oss att 
övernatta hemma hos sig. Vi tog naturligtvis emot detta 
erbjudande med stor tacksamhet. Alternativet hade varit 
nattfärja till Trelleborg, vilket verkligen inte lockade 
särskilt mycket.

Vår räddande ängel var en bastant och trevlig dam i 
sextiotreochetthalvtårs-åldern, som lystrade till namnet 
Heidrun eller ”Heidi”. Inte nog med att hon erbjöd rum 
och nattkvarter – hon ordnade med frukost också dagen 
efter. Och hon tipsade oss om världens trevligaste lilla 
krog där vi kunde avnjuta ett stort antal ”Stralsunder” 
tröstpilsner och en suverän måltid. Det första paret 
Stralsunder assimilerades direkt av min trötta bikerkropp. 
Jag tror inte ens att de hann ner i magen innan de var 
slut! 

På morgonen ville Heidi inte ens ha betalt för login. Det 
krävdes faktiskt en del trugande för att få åtminstone 
få lämna ett bidrag. Må alla dina förhoppningar och 
mina välgångsönskningar besannas för dig, Heidi – du 
alltigenom goda människa!

Sällskapet utanför Gasthaus Albrecht i Golßen. Monika fotar.

Gubben nära att banga ur. Ölbrist och varmt, varmt – och inga rum...

Hojåkare håller samman. Här är Monika med Heidrun – vår bikerängel från Rügen!
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Heidi till trots beslöt vi ge upp ett obokat 
Rügen, eventuella sandstränder och 
sevärdheter, till förmån för sydsvensk 
badsemester och äcklig svensk pilsner. 

Dagen därpå tog vi alltså första färjan 
till Trelleborg och sedan drog vi till 
Beddingestrand och Pensionat Rosengården 
för två nätters ”bed and breakfast”. Bortsett 
från att det blåste småspik var det vackert 
väder och jag sänkte faktiskt för en gångs 
skull min gamla kropp i ett hav som inte 
börjar på Medel.

Tja – vad mer är att berätta? Inte så mycket 
faktiskt. Strax under 220 mil blev det totalt 
i sadeln. Med hemfärden mot Göteborg 
kom det dåliga vädret. Var annars? Från 
Varberg var det blöta vägar och nu har jag 
redan varit hemma i tio dagar. Imorgon 
börjar det äckliga jobbet igen och Grünilla 
har både fått puts och ny olja. Fast tillbaka 
till Prag skall jag snart! Det skall verkligen 
inte dröja 25 år, som det gjorde mellan det 
första och andra besöket…

En stor skål för Tjeckien och för Prag!
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Karta över centrala Prag

Vi bodde på ”Donska” - det röda krysset 
nere till höger. Gångavstånd till Fredsplatsen  
(Námesti Miru) och tunnelbanan var ungefär 
10 minuter. 

”M” betyder metrostation. 
En enkel metrobiljett kostade 
14 tjeckiska kronor. 

Vid metrostationen Můstek befinner du dig 
”mitt i smeten”, i den nedre delen av Vaclav-
platsen på gränsen till Gamla sta’n. Mer behö-
ver du egentligen inte veta. Skynda dig dit!

Annat som kan vara bra att veta:
Valutan heter alltså kronor och är värd 
i runda slängar en tredjedel av svenska 
kronor.
För övrigt skall du lämna dina gamla 
öststatsfördomar hemma. Tjeckien är 
med i EU och ett mer civiliserat land 
än Sverige. Hela fillevitten som gäl-
ler för andra EU-länder gäller där. Ta 
alltså med dig dit EU-kort från försäk-
ringskassan, ditt internationella regist-
reringsbevis och bevis på att hojen är 
försäkrad, så är allt lugnt. Vi beställde 
gröna kort, trots att det inte behövs 
egentligen.
Alla dina kreditkort fungerar strålande i 
talrika bankomater och uttagsmaskiner.
Pass behöver du, eftersom Tjeckien och 
de andra ”nya” EU-länderna ännu inte 
hunnit att gå med i Schengen på grund 
av datatrubbel. Passkontroll skedde 
därför vid inresa till Polen, Tjeckien 
och i Tyskland, från Tjeckien.

 
Hälsningar!
Stefan #3871


