I Slottets skygge
Der er visse ligheder mellem Slottet, der troner over Prag
og bogen af samme navn, som Kafka skrev for 90 år siden.

H

øjt hævet på en bakke ruger Slottet
over Prag. Spir, tårne og karnapper står
aftegnet mod himmelen som spidse
pile. Den dystre middelaldergotik synes at
huse noget magtfuldt og utilgængeligt. Fra et
hvilket som helst sted i byen er det umuligt
at undslippe Slottets gådefulde indflydelse.
Rundt om det næste hjørne lurer dets mørke
silhuet.
I romanen »Slottet« kæmper hovedpersonen K. en håbløs kamp mod en mystisk slotsforvaltning, og bliver som handlingen skrider
frem, viklet mere og mere ind i dens uigennemskuelige bureaukrati.
K. får aldrig adgang til Slottet og dermed ingen chance for at forelægge sin ellers enkle sag
for embedsmændene, der bebor det. Derimod
er han tvunget til at betragte Slottet fra distancen på samme måde som tilfældige fodgængere i Prags gader uden for bogens univers er det.
På et tidspunkt kigger K. gennem tusmørket:
»Slottet, hvis omrids allerede begyndte at
opløses, lå stille som altid. Aldrig havde K. der
set det mindste tegn på liv. Måske var det ikke
muligt at se noget på denne afstand, og dog

forlangte Slottet øjnene og ville ikke tolerere
stilheden.«
»Jo længere han så derhen, jo mindre genkendte han, desto mere sank alt ind i mørket.«
Ingen ved, hvor inspireret Franz Kafka var
af bygningen, da han skrev romanen. Han
undlod at bruge egennavne i sine bøger. Men
på sin færden rundt i byen har han haft rig
lejlighed til at betragte Prags imposante varetegn og give en lignende konstruktion en
fremtrædende plads i handlingen. Og søsterens hus som han kort boede i, ligger bogstaveligt talt i Slottets skygge.
Kafka indledte skriveprocessen om aftenen 27. januar 1922, men opgav efter flere
hundrede sider samme år at færdiggøre værket. Slottet slutter midt i en sætning og skulle
aldrig have været udgivet. I form af en slags
testamente bad forfatteren vennen Max Brod
om at destruere alle efterladte papirer og manuskripter efter sin død, heriblandt udkastet
til Slottet. Et ønske, Brod som bekendt ikke
opfyldte.
I modsætning til K. lykkes det dagligt horder af turister at trænge ind bag Slottets mure.
Prag Slot er en af byens største attraktioner. B
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rejseinfo
Transport: Det tjekkiske flyselskab CSA
flyver til Prag fra 800 kr. En enkeltbillet med
nattog i liggevogn er set på dsb.dk til 373 kr.
Ophold: Prag har massevis af hoteller i alle
prisklasser. En overnatningsmulighed med
gode anbefalinger er det familievenlige Little
Town Hotel. Et dobbeltværelse i højsæsonen
koster 950 CSK (286 danske kroner) per nat.
littletownhotel.cz
Info: praguewelcome.cz/en

Y Prag Slot: Information om åbningstider og entrepriser findes på hrad.cz/en
I Zlatá ulička – på dansk den Gyldne Gade
– nummer 22 lejede Franz Kafka på et tidspunkt et hus af sin søster. Her kom flere af
hans historier til verden.

Y Romanen Slottet: Den nyeste danske udgave af
Franz Kafkas berømte bog udkom i 2001 på forlaget
Gyldendal. Den er oversat fra originalsproget tysk
af Villy Sørensen og er på 320 sider.

Nyd en af de bedste strande på verdens bedste ø
Og spar endda 40 % på hotellet på Mauritius!
Ved World Travel Awards blev Mauritius kåret som “World’s Leading Island”. Ved en af de bedste af de mange
skønne strande ligger Belle Mare Plage 4+* med masser af gratis aktiviteter, gratis adgang til 2 championship
golfbaner, spa, skøn mad og børneklub. Lige nu kan vi tilbyde 40 % rabat på ophold i sommerhalvåret.

BELLE MARE PLAGE 4+*
7 nætter i juniorsuite inkl. lækker halvpension. Spar
over 3.000 kr. pr. person mellem 14. april og 20. oktober

(børn u. 12 år fra 7.010,-)

fra kr.

14.300,-

nyhavn.dk
www.nyhavn.dk/1133
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