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Strobel – kvalitet og oplevelser

Strobel Travel
– CARIBIEN EKSPERTERNE
Danmarks største program for rejser til Caribien

BESTIL VINTERFERIEN NU
Dominikanske Republik 5* All Inclusive

Pris voksne 13.995,-
Pris børn   9.495,-

skyer falder solstråler ned på dem. Gør alt gråt
og sølvfarvet. Enkelte tunge regndråber laver
store ringe i vandet.

Vinden bærer den friske duft af havet ind over
Sejrspladsen, hvor den blander sig med udstød-
ningsgassen fra de udpinte Setra-busser. SWE-

BUS står der med store bogstaver på siden af en
af dem. Åbenbart var den for gammel og forure-
nende til at måtte køre videre i Sverige.

På markedet for kød inde i en stor hal er der
livlig aktivitet. Olga, der er iklædt et hvidt for-
klæde af plastic, vejer omhyggeligt kødstykkerne
på en traditionel vægt ved brug af lodder. Sam-
men med sine kolleger langer hun den ene luns
flæsk over disken efter den næste. Bagved dem
hænger forskellige dyrekropsdele på store kroge. 

En socialistisk mønsterby
Henne ved monumentet til ære for Den Røde
Hær sidder en ældre kvinde. 105 år viser det sig.

Anna Kalestatovna er iført hovedtørklæde, en

fin blomstret kjole, og når hun taler, glimter hen-
des guldtænder. På grund af sin datters arbejde
kom hun for 40 år siden til Kaliningrad, men hun
er oprindeligt fra Smolensk.

»Der arbejdede jeg som lærerinde,« fortæller
hun.

Anna Kalestatovna bor lige over for Den Røde
Plads, og da hun ikke længere er så godt gående,
holder hun af bare at krydse gaden, sætte sig her
og følge med i, hvad der sker.

Den pensionerede lærerinde repræsenterer
Kaliningrads hovedsageligt russiske befolkning,
der på ordre fra Stalin kom hertil fra alle egne af
Sovjetunionen. De overtog byen, da tyskerne var
væk. Gader og torve kunne ikke længere hedde 

Monument over Kalinin-
grads kosmonauter. 3

RÅD TIL REJSEN

Mad og drikke: Kalinin-
grad har sin egen mad-
kultur inspireret af den
tyske fortid. Prøv specia-
liteten Königsberger
Klopse, der består af
kogte kødboller i hvid
sovs med kapers. Dertil
kan den lokale øl Ost-
mark anbefales. Byen
har desuden sine egne
vodkamærker.

Udflugt ud i enklaven:
Det kan godt betale sig
at tage på en udflugt ud
af byen. En særlig popu-
lær destination er Den
Kuriske Landtange. Det
er en cirka 100 kilome-
ter lang, men meget
smal stribe land ud til
Østersøen. Tangen er
kendt for sine store
mængder rav og gode
strande. Den er lavet til
naturpark og er på Unes-
cos Verdensarvsliste.
Medarbejderne i turistin-
formationen på Prospekt
Mira 4 er utroligt imøde-
kommende og hjælper
gerne med at arrangere
en tur.

Visum: Det kræver et
russisk visum at besøge
Kaliningrad som dansker.
Det er nemmest at orga-
nisere gennem et rejse-
bureau, da en tur på Den
Russiske Ambassade er
tidskrævende og bureau-
kratisk. Et turistvisum
koster omkring 1.100 kr.
gennem hjemmesiden
www.danhil.com

En gammel bygning bliver renoveret og lader nogle tyske ord komme til syne.
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