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Tekst og foto: Simon Staun, sim@jfmedier.dk

Hvis man vil gå på opdagelse i en ukendt 
by, kan det være en god idé at lade sig føre 
rundt af lokale, der kender alle smutvejene, 
de ukendte perler i baggårde samt kældre og 
ved, hvilke restauranter og seværdigheder 
som ikke oversvømmes af turister.

Derfor har jeg i flere omgange i Sofia al-
lieret mig med studerende guider, der arbej-
der for Free Sofia Tour-gruppen og lignende 
guidefirmaer med speciale i ture til skjulte 
barer og spændende restauranter. For at 

lægge fra land med manér står 
den første aften i kuriøse 
barers tegn. Og selv om der 
naturligvis er et vist fokus 
på alkohol i forskellige 
afskygninger, er den fem ti-
mer lange tur også en ge-

nial måde at sige goddag 
til hovedstaden på.

Den unge mandlige 
guide er født og opvokset i 

Sofia, men taler alligevel engelsk 
så godt, at han kunne komme fra 

London. Han er som et opslags-
værk, når det kommer til at strø om 

sig med historiske detaljer. Som på 
den ”hemmelige” bar Hambara, der 

ligger gemt inde i en gammel lade. Der 
er ingen skilte, der indikerer, at der ligger en 
beværtning for enden af en lille sti. Man skal 

banke på døren for at blive lukket ind i den 
gamle lade, der kun er oplyst af stearinlys.

- Den fungerede som ulovligt trykkeri un-
der kommunismen. Her blev fabrikeret flyve-
breve og plakater, der ikke var tilladt. Derfor 
kunne man kun komme ind, hvis man kendte 
kodeordet, siger guiden, mens han bestiller 
en omgang raki.

Øjnene skal lige vænne sig til, at der næsten 
ikke er noget lys derinde. Men af alle de ba-
rer, jeg nogensinde har været på, er Hambara 
én af de mest stemningsfulde. Der kommer 
grupper af turister på disse ture, men det er 
lokale, der udgør flertallet af gæster. Det un-
derstreges af seks-syv sedler med påskriften 
”Reserveret” på baren. Da jeg drister mig til 
at spørge, om jeg ikke må tage en stol, så læn-
ge folk ikke er dukket op, får jeg et blankt nej.

Afdæmpet jazzmusik er et oplagt valg på 
baren, som på sin egen måde fortæller meget 
om Sofias historie i 1900-tallet. Jeg vender 
tilbage aftenen efter uden at være en del af en 
gruppe. Jeg spørger bartenderen, om det er i 
orden, at jeg tager et billede.

- Du kan tage ét billede, hvis du gør det 
hurtigt. Vi har ikke lyst til, at vi bliver over-
rendt af turister, siger hun tørt.

Så er du advaret. Men seriøst, den her bar 
skal du besøge ...

Familiestemning i baggård
Vores guide anbefaler også en restaurant, som 
de færreste turister ville finde på egen hånd. 

Bistro Lubimoto kræver en del søgen, før jeg 
endelig finder porten ind til baggården, hvor 
den gemmer sig. Man noterer straks, at det er 
et intimt sted med plads til 30-40 gæster. Her 
er halvt fyldt, så det er let at få et bord uden 
reservation.

Den mandlige tjener, der senere viser sig at 
være ejer sammen med sine to brødre, lever 
op til guidens lovprisninger om et ”familie-
sted”, hvor man bliver taget imod, som var 
man en hjemvendt søn. Eller datter. Og så gør 
han noget, mange restauranter kunne lære af: 
Da vi bestiller, råder han os til at tage en ret 
mindre end planlagt. Og tilbyder at lave et 
miks af to retter, så vi kan smage begge dele 
uden at bestille to retter. Det betyder ikke 
alverden, fordi retterne koster 15-20 kroner, 
men det er service af høj klasse.

I stedet for at lade os vælge mellem husets 
røde og hvide vin laver han en lille kande med 
en af hver, så vi igen kan smage to forskellige. 
Lubimoto serverer tung, traditionel bulgarsk 
mad med masser af krydret pølse, kål, spare-
ribs og enorme, perfekt stegte koteletter og 
krydrede bøffer. Ejeren er diskret nede at 
tjekke, at hver ret er som forventet. Hvilket 
det i den grad er. Da vi ikke kan spise mere, 
kommer han ned med to stykker kiksekage 
på huset. Mens han giver gode råd om sevær-
digheder.

Det viser sig, at han kender Danmark sær-
deles godt. Han har været gæst flere gange i 
forbindelse med sin tid som professionel vol-

Sofia sparker til alle   sanser

Sofia er hovedstad  og med sine  
1,3 millioner indbyggere den største  
by i Bulgarien. Den ligger i den  
vestlige del af landet ved foden  
af bjergmassivet Vitosha og er  
det administrative, kulturelle,  
økonomiske og uddannelsesmæssige 
center i Bulgarien.
byen er én af de ældste  hoved
stæder i Europa og kan datere sin 
historie tilbage til det 8. århundrede 
f.Kr., hvor den blev grundlagt af  
trakiske bosættere. Sofia har haft 
flere navne i denne periode, og rester 
af byens tusindårige historie  både 
kirker og moskéer  kan ses spredt i 
byen ved siden af moderne byggerier.
Man kan flyve direkte  til Sofia fra 
Københavns Lufthavn. En returbillet 
kostede til denne rejse cirka 1000  
kroner. 
Sofia er markant billigere  at bo, 
drikke og spise i end vesteuropæiske 
hovedstæder. Forvent cirka halv pris.

gammel by

Hambara er en virkelig 
godt skjult bar i Sofia, 

som er et absolut must.  
bartenderne er sure som  
bare pokker, men stemningen 
i lokalet er helt unik.

Hvis man vil spise god, 
lokal mad til en billig  

penge, er bistro lubimoto et 
oplagt valg. Hils endelig, hvis 
du kommer forbi.

På barturen kom vi også 
forbi en bar under et 

gammelt hostel, hvor mange 
nationaliteter gav den gas 
sammen.

Skål. Sofia er én af 
Europas absolut billigste  
hovedstæder. Det er 
ubegribeligt, hvor godt 
man drikker og spiser for 
priser, der i flere tilfælde er 
en fjerdedel af de danske.

leyballspiller på Færøerne. Jeg lover ham at 
gøre reklame for bistroen, der med længder 
er det gastronomiske højdepunkt under rej-
sen til Bulgarien. Så hvis du smutter forbi, er 
du så ikke sød at tage denne reportage med 
til ham? 

Sublime drinks under jorden
Det er, som om der begynder at åbenbare 
sig et tema for denne reportage. For et andet 
absolut højdepunkt i Sofia er den skjulte bar 
5L Speakeasy, som i den grad også kræver lidt 
tålmodighed og Google Maps-talent at finde. 
Indgangen ligger på bagsiden af et rampo-
neret hus. Man træder ind i et rum, hvor der 
hænger et gigantisk nøglebundt. Meningen 
er, at man skal finde den nøgle, som passer i 
hullet, før man får lov at træde ind.

Indenfor er der relativt dunkelt. Vi bliver 
taget imod af en værtinde, der leder os gen-
nem et par rum og ned i hjertet af baren dybt 
nede i en kælder. Man kan smage på luften, 
at man befinder sig langt nede under gade-
niveau. Men det underbygger kun den fortæt-
tede stemning i det lange, smalle rum, hvor 
der står tre tjekkede bartendere bag baren og 
mikser det - der skal vise sig af være de ulti-
mative cocktails.

Den ene bartender, Plamen Rainev, spørger 
mig, hvilke smagsnuancer jeg kan lide eller 
ikke bryder mig om. Han fortæller, at han 
hellere vil lave unikke drinks til den enkelte 
gæst frem for at lave de 15-20 signaturdrinks 

på barkortet. Først rammer han plet med en 
drink med mørk rum og mangojuice. Jeg har 
kun fortalt, at jeg ikke bryder mig om gin, og 
at jeg er mere til søde end sure drinks. Men 
alligevel er det tæt på at være en af de bedste 
drinks, jeg nogensinde har smagt. Kombina-
tionen af den sødlige rom og mango-smagen 
er som et fyrværkeri i munden. Prisniveauet 
i Sofia taget i betragtning er det ikke billige 
drinks. De koster omkring 40 kroner, men det 
er stadig langt under prisen på en tilsvarende 
bar i Danmark.

Det viser sig, at Plamen er én af landets 
bedste bartendere og deltager i bartender-
konkurrencer i hele verden. Jeg beslutter at 
sætte ham på prøve to aftener i træk med 
personlige varianter over min yndlingsdrink, 
mojitoen, og endda et sats med en drink med 
gin, da han om nogen må kunne ramme plet 
på mine smagsløg. Det gør han helt som for-
ventet.

Speakeasy refererer til forbudstidens for-
budte smugkroer i USA, fordi man ikke skulle 
tale for højt om dem. 

Nu tillader jeg mig at råbe en anbefaling 
ud, hvis du har lyst til at fuldende besøget i 
Sofia med endnu en skjult perle, der giver alle 
sanser et gevaldigt los i bagdelen. Og er du 
ikke sød at tage et udklip med til Plamen også, 
så tror jeg, han giver din drink lidt ekstra kær-
lighed.







Læs næste side: ”Voldsomt smuk og imponerende grim” »
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Start rejsen på www.gislev-rejser.dk
Tlf. 62 29 12 10 • Man-fre 9-17 / Lør 9-12

Julemarked i Prag
Skøn rejse til de smukke julemarkeder i Prag med byrundtur, borgrundtur og
mulighed for at besøge et glasværk. Bo centralt på hotel Petr eller på skibshotel-
let Botel Admiral. Stor by- og julemarkedstur samt god tid til at opleve byen
Hradcany-borgen og det hyggelige Mala Strana-område. Besøg på Folklore-
restaurant. 4 x morgenmad og alle byrundture er inkluderet.

Bus fra Jylland og Fyn
3/12, 10/12.

5 dage fra kun kr. 2.298.
Se gislev-rejser.dk/praj

Julemarked i Sydhollands Klippehuler
Besøg julebyen Valkenburg. Fra hotellet er der kun en kort spadseretur til jule-
markedet Santas Village. I byens klippehuler kan du opleve mange hyggelige
boder – her er der altid tørvejr. Hver onsdag og lørdag kommer et �ot juleoptog
forbi hotellet. Inkl. halvpension, 4 x vin/lille øl/vand, 1 glas champagne, ud�ugter til
Maastricht, Aachen, Lindt og besøg i chokolade Outlet. Enkeltværelser uden tillæg.

Bus fra Jylland og Fyn
16/11, 20/11.

5 dage fra kun kr. 3.398.
Se gislev-rejser.dk/fhoj

Jul i Rom og Sorrento
Oplev julestemningen i Rom og hold italiensk jul under milde himmelstrøg på
Sorrento-halvøen. De italienske byer er til højtiden pyntet både elegant og roman-
tisk. Glæd dig til 2 overnatninger i Rom og 5 på Sorrento-halvøen. Stor byrundtur
i Rom og alle ud�ugter til bl.a. Pompei, Napoli og Positano på Amal�kysten er inklu-
deret. 6 middage og italiensk julefrokost den 25. december er også inkluderet.

Fly fra København,Aalborg eller
Aarhus 21/12.

8 dage fra kun kr. 8.498.
Se gislev-rejser.dk/rosj

Stemningsfuld jul
Se alle julerejserwww.gislev-rejser.dk/jul-og-nytaar
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Det er som sådan ikke en attraktion, men nogle kvarterer i Sofia er så nedslidte, at man ikke kan lade være at blive en kende imponeret.

aleksander nevski-kirken er enorm. Hvis man 
kun skal se én kirke i Sofia, skal man vælge den.

Sveti georgi- 
kirken ligger  
klemt inde  
mellem høje  
bygninger. Men 
den er et mål for 
mange lokale  
og som i dette  
tilfælde  
tilrejsende  
missionær.

Der er mange små frimærkeparker og pladser i Sofia, hvor det væltede med smukke unge  
mennesker, som jeg først troede var brudepar. Det er studerende, der tager billeder i forbindelse 
med deres afsluttende gallafest.

Free Sofie Tour er et genialt koncept med unge, 
dedikerede guider, der kan rådgive om gode 
restauranter, barer og kvarterer i deres by.

Fem tip. Den bulgarske hovedstad, Sofia, har mange ar 
på sjælen, hvilket gør den til et interessant bekendtskab.

Tekst og foto: Simon Staun, sim@jfmedier.dk

Aleksander 
Nevsky 
katedralen

Parker og pladser

Free Sofia Tour

Sveti Georgikirken

Kvarterer  
med kant

Sofias mest berømte kirke er ikke voldsomt 
gammel. Faktisk er Aleksander Nevsky-kate-
dralen kun 105 år, hvilket i kirkeregi nærmest 
er en baby i sammenligning med de over 1000 
år gamle kirker, som også findes i byen.

Men man må ikke snyde sig selv for denne 
ortodokse mastodont, der måler 53 meter i 
højden. Det koster cirka 20 kroner at få lov 
til at tage billeder, og det skal man uden tvivl 
ofre. Katedralen er mageløs smukt udsmyk-
ket indvendig, og hvis man drister sig til at 
skyde et billede med sin mobil, sidder der 
vagter klar overalt til at konfiskere telefonen 
eller kræver et beløb for at tage billeder. Man 
kan godt tage madpakke med, hvis man skal 
nå at indfange alle detaljer. 

Kirken kan huse 10.000 gæster på én gang, 
hvilket gør den til én af de største ortodokse 
kirker i verden. Hvis man vil have fuldt ud-
bytte af besøget, kan det anbefales at tage på 
en guidet tur med en lokal, som kan forklare 
betydningen af de mange ikoner. Der gem-
mer sig også et ikon-museum under katedra-
len, hvis man ikke kan få nok af guld og reli-
giøse motiver.

Sofia har mange små, fine parker, hvor man 
kan slappe af og i flere tilfælde finde hygge-
lige caféer. Den lille park Krystal er mødested 
for flere af de guidede ture, jeg deltager i, og 
den er oplagt af flere grunde. Den er ikke 
større, end man kan overskue den fra udkan-
ten, uanset hvor man placerer sig. Den har et 
par superhyggelige barer, hvor mange lokale 
hænger ud og drikker halve liter øl til syv kro-
ner flasken. 

I området ligger flere skoler, der bruger 
parken som legeplags og gymnastik område, 

hvilket giver masser af liv. Og larm.
En anden lidt mere velholdt og større park 

er City Garden, hvor blomsterbede, spring-
vand og ikke mindst Nationalteatret pynter. 

De tre dage, jeg besøgte Sofia, var der prop-
pet med unge, smukke par, som fik taget bil-
leder i byens mange parker. Jeg troede først, 
det var brudepar. Men fandt senere ud af, at 
det var studerende, som skulle til afsluttende 
gallafest og derfor have et minde for livet. Jeg 
kan så afsløre, at de bulgarske kvinder ikke er 
specielt grimme i deres pompøse kjoler.

Free Sofia Tour er en oplagt måde at sige 
goddag til Sofia på. I et land, hvor mindste-
lønnen er markant lavere end i Danmark, 
er det topmotiverede og ofte veluddannede 
unge, der er ansat som guider. 

De taler flydende engelsk, har typisk 
studeret historie, antropologi eller i dette 
tilfælde jura og ved ALT om Sofia. De tre 
forskellige guider, jeg når at møde, er umå-
deligt velformulerede og velforberedte. 

Og med dem i front kan man få en lyn-
visning af de 10-15 attraktioner, som man 
SKAL se, i centrum. 

Guiderne, som er født og opvokset i byen, 
er omvandrende opslagsværker, når det 
kommer til at anbefale små, skøre restau-
ranter, barer eller butikker, som endnu ikke 
er overrendt af turister eller med i guidebø-
gerne. Det hedder ”Free” Sofia Tour, men 
det forventes naturligvis, at man smider en 
euro-seddel i næven efter endt tur. 

På de ture, jeg var med på, var der mel-
lem 25 og 30 gæster i de to timer, turen va-

rede. De smed et sted mellem 5 og 10 euro 
pr. mand, hvilket alt andet lige svarer til en 
ugeløn i Sofia. En fair deal for begge parter.

Man kan ikke helt konkludere, at Sveti 
Georgi- kirken er skjult, da den er én af Sofias 
mest berømte attraktioner. Men dens place-
ring inde bag Hotel Sheraton og det bulgar-
ske undervisningministerium gør alligevel, at 
man med rette kan kalde den gemt af vejen. 

Bygningen er formodentlig den ældste i So-
fia med sine cirka 1600 år, og den er kendt for 
sine freskomalerier fra 1200- og 1300-tallet, 
der var malet over, da Bulgarien hørte under 
Det Osmanniske Rige. 

Der er konstant mennesker i den lille kir-
ke, og under gudstjenester er det decideret 
umuligt at klemme sig ind. Og i øvrigt også 

forbudt at tage billeder eller overvære iført 
shorts eller korte ærmer. 

Men jeg bor ret tæt på og kommer forbi 
flere gange på ”heldige” tidspunkter, hvor jeg 
kan sætte mig ind og nyde roen. Det er faktisk 
lidt underfundigt at besøge Sveti Georgi efter 
Aleksander Nevsky-katedralen, fordi forskel-
lene er så markante. Aldersforskellen er 1500 
år, og den ene er vel 50 gange større end den 
anden. Alligevel er det begge lige store op-
levelser, og den lille kirke med det runde tag 
står formodentlig om 1000 år, fordi den er be-
skyttet mod vejr og vind fra de store bygnin-
ger, som omkranser den.

Jeg har aldrig været i Sofia før, så jeg skal ikke 
gøre mig klog på, hvordan byen så ud i årene 
lige efter Østblokkens opløsning. Men når 
man går rundt i byen i dag, finder man mange 
kvarterer, der alt andet lige ser ud, som om 
der ikke er malet så meget som et enkelt 
penselstrøg på én eneste facade, siden Berlin-
muren faldt i 1989. 

Først synes jeg, det er lidt skræmmende at 
gå rundt mellem huse, der nærmest ligner 
bombekratere. Men efter et par dage begyn-
der det faktisk at være yderst interessant at 
udforske nye kvarterer og se, hvor de mest 
faldefærdige karréer gemmer sig. Man skal 
ikke særlig langt væk fra de polerede handels-
strøg for at finde bygninger, som for halve 
eller hele århundreder siden må have fået 
folk til at tabe pusten af benovelse. Men i dag 
næsten giver ondt i maven, fordi malingen 
krakelerer, altaner smuldrer bort og smukke 
detaljer dækkes af vildtvoksende planter. 

Fra altanen på mit hotel kigger jeg direkte 
ned på en række boliger, som ikke ville være 
tilladt til beboelse i Danmark. Med sorte, 
tunge skyer er det så grimt, at det ser helt 
smukt ud.

Voldsomt smuk og 
imponerende grim


