
Text & foto Carl-Henrik Larsson

Få huvudstäder i världen erbjuder besökaren så vackra vyer och miljöer
som Tjeckiens huvudstad Prag. Staden har också varit skådeplats för
många historiska händelser, inte minst svenskarnas anfall i slutskedet 
av trettioåriga kriget. För frimärkssamlaren är det naturligtvis också 

intressant att Prag har varit föremål för flera frimärksutgåvor av högsta
kvalitet, både från forna Tjeckoslovakien och nutida Tjeckien.
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SAGOSTADEN PRAG
– bland broar och spiror!

Václavplatsen, som fått sitt namn efter Böh mens skyddshelgon S:t
Václav, har under århundraden utgjort Prags kommersiella cent rum.
Runt det 750 meter långa torget finns ett rikt utbud av märkesbutiker.
Under Pragvåren 1968 anföll Warszawapaktens trupper National -
museet, byggnaden i fonden, i tron att det var landets parlament.
Utanför Nationalmuseet finns ett monument i marken i form av ett
kors. Det visar platsen där den 20-årige studenten Jan Palach i januari
1969 brände sig till döds i protest mot den sovjetiska ockupationen.
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Tjeckiens huvudstad Prag
med sina drygt en miljon
innevånare, kan verkli-

gen göra skäl för namnet sago -
stad. De historiska miljöerna
är många, och uppifrån den väl -
diga Pragborgen har man en
vid underlig utsikt över staden,
där broarna över floden Mol -
dau (Vltava på tjeckiska) och
Gamla stadens silhuett utgör
sceneriet. Bättre än så kan den
knappast bli! 

Men staden har också varit
skådeplats för många historis-
ka händelser, både blodiga och
oblodiga.  

Staden med lång historia
Prag är sannerligen en stad
med lång historia. Den grunda -
des redan under 800-talet, och
det var på den västra sidan av
floden Moldau, kring det som
idag utgör Pragborgen (Hrad -
ča ny), som den första bebyg-
gelsen växte fram. Området på
den västra sidan av Prag kal-
las för Malá Strana, Lillsidan. 

Öster om Lillsidan, på andra
sidan Moldau, ligger Gamla sta -
den, Staré Město, som bör jade
bebyggas på 1000-talet. De bå-
da stadsdelarna är förbundna
med varandra med den myck et
vackra Karlsbron, som är från
1300-talet. 

Söder om Gamla staden lig-
ger Nya staden, Nové Město,
som egentligen inte alls är sär -
skilt ny, för redan under 1300-
talet bebyggdes området. Idag
utgör Nya staden Prags kom -
mersiella centrum, och det är
hit man skall åka om
man har tröttnat på
all kultur och arki-
tektur och vill shop-
pa. 

Norr om Gamla
staden ligger den
judiska stads de -
len, där stadens
judiska be-
folkning
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som tornar upp sig högt över
slottsområdet. 

I maj 1618 utspelades en
märklig händelse i Pragbor gen,
då uppretade protestantiska
adelsmän kastade ut två katol -
ska guvernörer från ett av fön -
stren. Turligt nog överlevde gu -
vernörerna det 15 meter höga
fallet efter att ha landat i en
gigantisk dynghög! 

Bakgrunden till händelsen
var att protestanterna i Böh -
men fruktade att katolikerna
ville avskaffa religionsfriheten.
Guvernörerna ställdes därför
inför en summarisk rättegång
där straffet blev döden genom
defenestrering, det vill säga av -
rättning genom att bli utkas-
tad från ett fönster. 

Detta blev startskottet till

je station. Billigast är om man
löser ett tredagarskort.   

Räddade av en dynghög!
Pragborgen som räknas som en
av världens största, besöks år-
ligen av hundratusentals turi s-
ter, och är en av stadens främ -
sta sevärdheter. Med sitt läge
uppe på berget är den också
omöjlig att undgå. 

Borgen som är presidentbo -
stad, består av en mängd sam-
manhängande byggnader, som
är uppförda under olika tids -
epoker och i olika stilarter. Det
gör att den vid en närmare an-
blick framstår som arkitekto-
niskt rörig. 

Inne på den stora borggår-
den ligger dessutom Prags stör-
sta kyrka, S:t Veitskatedralen
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➥ under århundraden var hänvi-
sade till att leva under ghetto-
liknande former. 

Prag är till ytan ganska
stort, och om avstånden mellan
stadsdelarna känns långa, så
rekommenderar jag att man ut -
nyttjar något av de allmänna
färdmedlen när man tar sig
fram. 

I början av 1970-talet öpp-
nades de första tunnelbanelin-
jerna i Prag, och idag är de väl
utbyggda. Med sina tre linjer
och 57 stationer är tunnelba-
nan det viktigaste transport-
medlet i Prag, och över en mil-
jon resor görs dagligen. 

Biljet terna som knappt kos-
tar någonting, köper man i en
automat eller i ett bemannat
biljettkontor som finns på var-

Karlsbron som började byggas redan under 1300-talet är kanske Prags
största turistmagnet, och sommartid kan det vara så trångt på bron att
man knappt kan ta sig över. Här trängs turister med souvenirförsäljare,
konstnärer och ficktjuvar. Så se upp! Annars är Prag en mycket säker
stad och brottsligheten är låg. I bakgrunden på höjden ses Pragborgen.

Det vackra frimärket t.v. gavs ut av Tjeckoslovakien 1964 och visar Pragborgen. Frimärket t.h. gavs ut av Tjecki -
en 2010, och visar vyn över Karlsbron och Pragborgen. Pragborgen med anor från 800-talet räknas som Europas
största slott, och skall man som turist se allt som finns inne på det väldiga området så får man avsätta en hel
dag. Intressant är att slottet byggts till genom historiens gång, och därför kan en mängd olika arkitekturstilar
spåras. Byggnaden som dominerar slottets siluett är Prags största kyrka, S:t Veitskatedralen. Den började byg-
gas på 1300-talet och här finns de tjeckiska kronjuvelerna. 
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På detta frimärke utgivet av den tyska ockupationsmakten 1943, kan man se
när Adolf Hitler beundrar utsikten över Prag från ett fönster i Pragborgen.
Från borgen styrde nazisterna med järnhand över riksprotektoratet Böhmen
och Mähren. Skräckväldet nådde sin kulmen efter att den ställföreträdande
riksprotektorn Reinhard Heydrich i juni 1942 blivit dödligt sårad efter en at-
tack utförd av tjeckiska motståndsmän i brittisk tjänst. Som vedergällning ra-
derade nazisterna ut byarna Lidice och Ležáky.

bibliotek på allt dess innehåll.
Drottning Kristina hade gett
utryckliga order om att all lit-
teratur skulle tas om hand och
transporteras hem till Sve rige. 

Två av bokverken som stals
från Prag var särdeles speciel-
la. Det ena var Djävulsbibeln,
en 75 kilo tung handskrift från
1200-talet, som fått sitt namn
efter en illustration föreställan -
de en djävul. Den förvaras idag
på kungliga biblioteket i Stock -
holm. 

Det andra verket, Silver bi -
beln, har nedtecknats under
500-talet på det utdöda språ ket
gotiska. Silverbibeln förvaras
på Uppsala universitetsbiblio-
tek, varifrån den 1995 stals,
men senare återbördades. 

Skräckväldets centrum
Det finns en lång historia av an-
tisemitism i Tjeckien – en mörk
historia som de flesta tjecker
idag helst av allt vill glömma.
Redan under 1300-talet mör-
dades judar i Prag, och under
den s.k. påskmassakern 1389
mördade mobben 3 000 judiska
män, kvinnor och barn. 

Den judiska stadsdelen är
en historisk plats i Prag där den
judiska befolkningen under år-

trettioåriga kriget (1618–48),
som likt en farsot drog fram
över kontinenten, och drabbade
civilbefolkningen hårt. Sverige
som gick in i kriget 1630 på
den protestantiska sidan, hade
en stor skuld i att det blev så. 

Stal böcker
Den svenska armén, som mes-
tadels bestod av utländska le-
goknektar, avlönades genom
att de tilläts plundra byar och
städer. 

I slutskedet av kriget, 1648,
nådde den svenska armén fram
till Prag. Pragborna försvara-
de sig emellertid med stort hjäl -
temod, och svenskarna lycka-
des inte nå den östra sidan av
staden, utan tvingades till re -
trätt ute på Karlsbron.   

Svenskarna gav upp eröv-
ringsförsöket och istället plund -
rade man Pragborgen, som var
fylld med historiska skatter.
För utom konst av kända mäs-
tare tömde soldaterna borgens

hundraden levde och verkade.
De var också tvungna att bo
just här, eftersom de inte fick
bosätta sig någon annanstans. 

Den judiska kyrkogården är
idag ett stort turistmål och den
vittnar om platsens långa hi s -
toria. De första gravstenarna är
från 1400-talet och de senare
från 1700-talet. Uppskatt nings-
vis ligger här 200 000 männi -
skor begravda i lager på lager. 

Nazisternas ockupation av
Tjeckoslovakien 1939 in nebar
det definitiva slutet för den ju-
diska kulturen i Prag. Skräck -
väldets centrum låg i Prag bor -
gen, varifrån den ställföreträ-
dande riksprotektorn Rein hard
Heydrich styrde över det ocku-
perade området likt en medel-
tida feodalherre. 

Efter att Heydrich i juni
1942 blivit dödligt sårad efter
ett attentat genomfört av tjecki -
ska motståndsmän utbildade
av britterna, utlöstes en fruk-
tansvärd terrorvåg mot civil-
befolkningen. De båda byarna
Lidice och Ležáky raderades
ut, och befolkningen antingen
deporterades eller mördades. 

I andra världskrigets slut -
skede skulle även Prag kunnat
ha jämnats med marken. När

Karl IV (1316–1378) som både var böhmisk kung och senare kejsare över det tysk-romerska riket, ses på
frimärket ovan utgivet under den tyska ockupationen 1943. Det var under hans tid som universitetet i Prag,
Karlsuni ver si tetet, och den välkända Karls bron började uppföras. Univer si tetet som är ett av Europas älds-
ta, delades under 1880-talet upp i en tysktalande och en tjeckisktalande del. Under åren 1911–12 in nehade
Al bert Einstein professuren i teoretisk fysik vid den tysktalande delen.

➥

Frimärket t.h. gavs ut av Tjecko -
slovakien 1950. Under 1950-ta-
let uppfördes nya byggnader
och monument i Prag. Ett mo-
nument av det mer makabra sla-
get, ett mausoleum åt den förs-
te kommunistiske diktatorn i
Tjeckoslovakien, Klement Gott -
wald, uppfördes på Vitkovkul -
len efter hans död 1953. Mau -
soleet stängdes under 60-talet
då kroppen hade börjat ruttna
och inte längre kunde visas
upp! Idag är mausoleet ett väl-
besökt museum.
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En annan av stadens stora
sevärdheter är det astronomis-
ka uret med anor från 1400-ta-
let. Uret sitter på väggen till
råd huset, som även det ligger
vid Stortorget. 

I Gamla sta den finns det en
mängd restauranger, souve nir-
butiker och glasaffärer i vilka
det världsberömda böhmiska
glaset saluförs. Bara synd att
det är så svårt att transportera
hem sådant! 

Är det shopping man är ute
efter, så skall man bege sig till
nya staden och kvarteren kring
den 750 meter långa Václav -
platsen, som utgör Prags kom -
mersiella hjärta. Det är i dessa

Rö da armén med stormsteg
när made sig staden beordrade
Hitler att den skulle raderas
bort från kartan. Men tack va-
re modiga Pragbor och ryska
sol dater ur den s.k. ryska be-
frielsearmén, kunde Prag räd-
das från undergång och tyskar -
na besegras. 

Denna ryska befrielsearmé
be stod av sovjetiska soldater
som deserterat till tysk sida. I
slutet av kriget vände sig des-
sa desertörer även mot tyskar-
na i hopp om att vinna väst-
makternas förtroende. Men ut -
an framgång. Trots insatsen i
Prag lät amerikanerna utläm-
na flertalet av soldaterna i be-

➥ frielsearmén till Sovjet, där de
antingen avrättades på fläck-
en eller skickades till Sibirien. 

Välbevarade hus  
I Gamla staden i kvarteren runt
Stortorget, finns de bäst beva-
rade exemplen på medeltida be -
byggelse i Prag, och här kan
man vandra i timmar längs de
smala gatorna. Vid Stortor get
finns många intressanta bygg-
nader som är värda extra upp-
märksamhet. Ett måste är att
besöka den otroligt vackra Týn -
kyrkan från 1400-talet, där den
världsberömde danske astrono -
men Tycho Bra he (1546–1601)
ligger begravd. 
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Gamla stadens Stortorg med
Týnkyrkan utgör Prags historiska
centrum. Här finns ett rikt utbud
av restauranger, som dock håller
betydligt högre priser än i utkan-
terna av Gamla staden. Annars är
det mycket billigt att äta och
dricka i Prag! Överlag kan man
säga att det är halva priset 
jämfört med i Sverige.

Det astronomiska uret med anor
från 1400-talet, som visas på frimär-
ket utgivet av Tjeckoslovakien 1978
och som även syns på fotot, är en
av Prags främsta sevärdheter. Uret
som sitter på fasaden till rådhuset
(som finns t.v. utanför bakgrunds-
bilden) i Gamla staden är unikt. De
tolv apostlarna som vandrar mellan
två gluggar i urets övre del, efter att
döden i form av ett skelett ringt i klockan, tillkom dock först under 1800-
talet. Sommartid samlas hundratals turister nedanför uret när det är
dags för detta skådespel.
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kvarter som man hittar mär-
kesbutikerna och de stora af -
färs kedjorna. Priserna i Prag
är dessutom mycket förmånli-
ga för oss nordbor, så det går
att handla billigt. 

Pragvåren
Václavplatsen är inte bara sta-
dens moderna centrum utan
ock så en plats där historiska
händelser har utspelats. Det
var här den nazistiska ocku pa -
tionsmakten paraderade, och
un der Prag våren 1968 anföll
War szawapaktens trupper lan -
dets nationalmuseum, som lig-
ger vid Václavplatsen, i tron
att det var parlamentet! 

Efter att andra världskriget
slutat upp stod en bräcklig de-
mokrati i Tjeckoslovakien, där
kommunistpartiet var den do-
minerande kraften. Till skill-
nad från de andra länderna bak-
om järnridån infördes allt så in -
te kommunistdiktatur direkt i
Tjeckoslovakien, även om lan -
det låg inom den stalinistiska
intressesfären. 

År 1948, tre år efter krigs-
slutet, kunde kommunistparti-
et helt ta över makten och alla
andra partier förbjöds. Det var
inte förrän under våren och
som maren 1968 som kommu-
nistdiktaturen började luckras
upp, i och med att reformkom-
munisten Alexander Dubček
(1921–92) kom till mak ten. 

Tiden var dock inte mogen
för sådan töväderspolitik, och i
augusti 1968 invaderades lan-

det av Warszawapaktens trup-
per. Ett 70-tal människor dö-
dades under invasionen. 

I november 1989 var Vác lav-
platsen samlingsplats för de
hun dratusentals Pragbor, som
demonstrerade mot det kom-
munistiska förtrycket. En må-
nad senare utsågs medborgar-
rättskämpen, dramatikern och
politikern Václav Havel (1936–
2011) till president i det fria
Tjeckoslovakien. Efter delning -
en med Slovakien 1992 behöll
han posten som Tjeckiens pre-
sident. 

Frimärksstaden Prag 
Den frimärks- och postintres-
serade Pragbesökaren får inte
missa en visit på frimärksmu-
seet. Här finns samtliga utgå-
vor från det forna Tjeckoslova -
kien och det nuvarande Tjeck -
ien samlade, och man får också
en inblick i det digra gravyrar-
bete som ligger bakom många
av utgåvorna. 

Landet har nämligen en lång
tradition av graverade frimär-
ken, tryckta antingen i djup -
trycksmetoden rent ståltryck,
eller i kombinationstryck stål -
tryck/ras ter djup tryck. 

Efter Tjeckoslovakiens del-
ning 1992 har det tjeckiska
postverket valt att upprätthål-
la denna tradition, och merpar -
ten av de moderna utgåvorna
håller hög tryckteknisk klass. 

På frimärksmuseet kan man
förutom att beskåda dessa små
konstverk, även inhandla de se -

naste tjeckiska frimärksutgå-
vorna. Men man får tydligt vi-
sa personalen vad man vill kö-
pa, för deras kunskaper i eng-
elska är obefintliga. 

Letar man efter äldre fri -
mär ken finns det dess utom ett
antal välsorterade fri märks af -
färer i Prag. Priserna är över-
lag också mycket låga, så här
finns det möjligheter att göra
fynd! 

Jag vill här tipsa om tre väl-
sorterade frimärksaffärer i cen -
trala Prag som är värda att be-
söka. Adresserna till dem finns
inom parantes. Filatelie – Hob -
by (Revoluční 8), Filatelie Pěn -
kava (Klimentská 2) och Fila -
telie Artphila s.r.o. (Vodičkova
28). 

Även i dessa affärer är det
svårt att göra sig förstådd på
engelska. Ett tips är att ta med
en frimärkskatalog, och visa vil -
ka utgåvor man letar efter, så
slipper man språkliga missför -
stånd.  

Tjeckoslovakien och nuva-
rande Tjeckien har gett ut en
hel del frimärken med motiv
hämtade från Prag. Avslut -
nings vis vill jag därför ge någ-
ra exempel på sådana, och som
också är representativa för
landets fina frimärkstradition.
Jag har satt Michelnumren in-
om parantes:  

Tjeckoslovakien: 1950 (630–
33), 1955 (B16), 1976 (2324–
29), 1978 (B35 och B 36) samt
1985 (2834–35). Tjeckien: 2000
(264–66) och 2004 (386). ❑

Frimärket ovan gavs ut av Tjecko  -
slovakien 1983 till 35-års jubileet
av det kommunistiska maktöver-
tagandet i Tjeckoslo vakien 1948.
Den bräckliga demokrati som uppstått i landet efter andra världskriget krossades i och med att kommunist-
partiet under ledning av stalinisten Klement Gottwald, som fram till krigsslutet levt i exil i Sovjet, avskaffade
alla andra partier. Därefter började man enligt stalinistiskt vis likvidera och fängsla alla meningsmotståndare.

Den danske astronomen
Tycho Brahe (1546
–1601) är avbildad på
frimärket t.h. utgivet av
Tjeckien 1996. Brahe
som var en av för grunds -
gestalterna inom den ti-
digmoderna astronomin
kom på kant med den
danske kungen Christian
IV, och tvinga des i exil.
Tycho Brahe tog sin till-
flykt till Prag där han fort-
satte sin forskning till-
sammans med astronomen Johannes Kepler. Tycho Brahe avled 1601,
och han gravsattes i den vackra Týnkyrkan belägen vid Stortorget i
Gam la staden i hjärtat av Prag.
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