


Zagreb, Kroatiens hovedstad, 
ligger i et geografisk, kulturelt og 
politisk krydsfelt mellem Øst og 
Vest. Her mødes den kontinentale 
og mediterrane mentalitet i smuk 
symbiose. Her er Kroatiens kulturelle, 
videnskabelige, økonomiske, politiske 
og administrative centrum. Her har 
parlamentet, landets præsident og 
regering hjemme. Hovedstadens 
geografiske position mellem den 
pannoniske slette og kanten af de 
Juliske og Dinariske Alper er desuden 
perfekt i forhold til resten af landet. 
Mod nord er Zagreb beskyttet for de 
kolde nordenvinde af Medvednica-
bjerget, mens det åbne lavland 
og floden Sava åbner byen op 
mod de øvrige verdenshjørner. 
I dag bor her omkring en million 
mennesker – eller hvad der svarer 
til ca. en fjerdedel af Kroatiens 
samlede indbyggertal. Indbyggerne 
er gennem århundreder kommet 
hertil fra alle dele af Europa – i 

Zagreb, 
byen med en 
million hjerter
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nyere tid også fra alle dele af Kroatien 
– og alle nytilkomne har hver især 
medvirket til at berige byens kultur. 
Zagreb har en spændende og 
turbulent historie bag sig, og 
historiens sekvenser kan læses 
som en farverig billedbog på byens 
velbevarede facader. I dag er Zagreb 
en åben og sikker storby befolket af 
sjove og interessante personligheder, 
som indbyder til nærmere 

bekendtskab – og nye venskaber. 
Det sprudlende liv der udspiller 
sig på gader og pladser præges 
af forskellige personligheder, som 
tilsammen udgør den let genkendelige, 
afslappede Zagreb-identitet. 
Overgiv dig til byens atmosfære – 
mange mener at Zagrebs skønhed 
kun overgås af de legendarisk 
smukke og stilfulde piger og kvinder, 
der er med til at bebo den. 
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Zagreb har mange år på bagen. 
Arkæologiske undersøgelser har vist, 
at der allerede i stenalderen – eller 
for omkring 35.000 år f. Kr. – var liv 
omkring nutidens Zagreb. Der er også 
senere vidnesbyrd om, at illyrerne 

– urbefolkningen i denne del af 
Europa – har været bosat her. Keltere 
fra det fjerne nord kom sandsynligvis 
i det 4. århundrede f. Kr., og efter 
dem fulgte romerne, som i nærheden 
af Zagreb byggede det store center 

De to 
Zagreb-høje

Andautonia, hvis ruiner kan ses i den 
arkæologiske park i dagens Ščitarjevo.
Det Zagreb som vi kender i 
dag, opstod dog først i løbet af 
middelalderen. Det voksede op 
omkring to middelalderlandsbyer 
der lå på hver sin høj – på den ene 
det verdslige Gradec, vore dages 
Gornji Grad (eller Den øvre By), og 
på den anden det kirkelige Kaptol. 
Første gang Zagreb nævnes i et 
dokument er i 1094, da den ungarske 
Kong Ladislav på sin rejse mod 
Adriaterhavet grundlægger Zagrebs 
bispedømme på Kaptol. Zagrebs 
nygotiske katedral dominerer også i 
dag byens profil, mens renæssance-
bymuren omkring den, står som en af 
de få bevarede i denne del af Europa. 
I den stormfulde middelalder da 
mongolske stammer drog hærgende 
mod Centraleuropa, fandt en 
begivenhed sted, som skulle vise sig 
at blive vigtig for byen – og særlig 
den del af byen, vi kender som Gradec. 
I midten af det 13. århundrede 
udraderer tatarerne nemlig Ungarn, 
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og deres konge Bela 4. flygter til 
Zagreb, hvor byens borgere sikrer 
ham ly. Som tak udsteder kongen 
i 1242 et dekret, som giver Gradec 
status som kongelig fristad. 
Netop den periode bliver vi hver 
dag mindet om fra tårnet kula 
Lotrščak, hvorfra et kanonskud nu i 
flere århundreder har lydt omkring 
middagstid. I middelalderen ringede 
klokker borgerne i sikkerhed inden 
for bymurene, når det begyndte 
at skumte, fordi byens porte blev 
lukket og låst. Den eneste bevarede 
port til middelalderens Gradec er 
Kamenita vrata (Stenporten), som 
nedbrændte helt i første halvdel af 
det 18. århundrede, men mirakuløst 
blev et ikon med Jomfru Maria 
reddet fra flammerne, og den 
dag i dag står det her ved alteret. 
Jomfru Maria af Kamenita vrata 
er hele Zagrebs skytshelgeninde 
og fejres med en procession den 
31. maj – Zagrebs store festdag.

De to høje, som i middelalderen ofte 
var i strid med hinanden, blev delt 
men også forbundet via vandløbet 
Medveščak, ved hvilket der var opført 
en lang række møller. Datidens 
bredder udgør i dag det pittoreske 
café- og fodgængerstrøg Tkalčićeva 
ulica, under hvis brosten vandet 
stadig løber mod floden Sava.
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Med tiden mindskedes faren 
for at Zagreb blev angrebet, og 
byen begyndte at brede sig ned 
mod lavlandet. Neden for de to 
høje dannedes et torv, hvor al 
handel foregik. Vore dages plads, 
Trg bana Josipa Jelačića, er 
byens hjerte og indbyggernes 
centrale mødested. Springvandet 

dér er knyttet til en legende om, 
hvordan byens navn blev til: 
Engang på en solrig dag ankom 
en modig fyrste på vej hjem fra 
slagmarken, træt og tørstig bad han 
pigen Manda om at øse (på kroatisk 
zagrabiti) vand fra brønden til ham. 
Sådan fik brønden navnet Manduševac, 
og byen fik navnet Zagreb.
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Landsbyerne på de to høje fik 
efterhånden fremgang. I det 17. 
og 18. århundrede blev der bygget 
adelige barokpaladser og kirker. 
Sådan rejste jesuitterne i Gornji 
Grad kirken Skt. Katarina, som 
i dag er et af de bedst bevarede 
eksempler på barokkens pragt. 
I anden halvdel af det 17. århundrede 
blev Zagreb et universitetscenter, et 

Zagreb 
som én by

af de ældste og uafbrudt virkende i 
Europa. I mellemtiden blev Zagreb 
også regeringssæde, og forskellen 
mellem bispesædet og den kongelige 
fristad forsvandt langsomt for 
endelig helt at blive udvisket i 1850. 
Her forenedes de i den voksende 
by Zagreb, som på det tidspunkt 
havde 15.000 indbyggere. Den 
gode beliggenhed mod lavlandet 
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muliggjorde en fri vækst, og byen 
bredte sig hastigt mod floden Sava.
Udviklingen af industriel produktion, 
handel, trafik og bankvæsen 
havde stor indflydelse på byens 
fysiognomi i anden halvdel af det 
19. århundrede. Zagreb bredte sig 
ud til de jernbaneskinner, som siden 
1862 har forbundet Zagreb med 
de centraleuropæiske storbyer.
På det tidspunkt begyndte 
byplanlægningen for alvor at tage 
fart. Alle gader i byens centrum 
skulle være lige og lige brede, og 
bygningerne skulle være af samme 
type og af en bestemt højde. Der 
blev skabt brede torve, fortove og 
opført monumentale bygninger i 
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klassicistisk og historicistisk stil i 
de talrige parker, som også i dag 
er en del af af Zagrebs bybillede.
Fra Trg bana Jelačića leder gaden 
Praška ulica til de mange torve 
og parker. Zagrebs pendant til 
Wienerringen, den såkaldte “grønne 
hestesko”, er et parkareal formet som 
bogstavet U, med alle den borgerlige 
kulturs vigtigste, repræsentative 
bygninger samlet – det grønne 
i smukt samspil med arkitektur, 
springvand og pavilloner. Her finder 
vi Hovedbanegården, Videnskabs- 
og Kunstakademiet, fakulteter, 
Nationalbiblioteket, Nationalteatret 
og repræsentative paladser. De 

gule facader og alléerne med vilde 
kastanjer minder os om, at Kroatien 
var en del af dobbeltmonarkiet 
Østrig-Ungarn, og det samme gør 
de retlinjede, brede gader, de klart 
definerede grønne områder og 
præcist placerede mindesmærker, der 
ligger i forlængelse af den gamle 
middelalderlige Gornji Grad. Kig 
i Donji Grad (Den nedre By) ind i 
borgerhusenes porte, som deler 
det offentlige gadeområde fra det 
private liv i haverne. Kombinationen 
af den lille bys atmosfære og den 
centraleuropæiske storbypragt 
satte Zagreb på datidens kort 
over moderne europæiske byer.
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Det 20. århundredes historiske 
begivenheder har ændret 
verdenskortet og sat uudslettelige 
spor i Zagreb-borgernes liv. Efter 
afslutningen på Første Verdenskrig 
i 1918 blev forbindelsen mellem 
Kroatien og det Østrig-ungarske 
monarki brudt, og Kroatien 
indlemmedes i Kongeriget af Serbere, 
Kroater og Slovenere, en ny stat 

Den 
moderne tid

af sydslaviske folk. Antallet af 
indbyggere i Zagreb voksede herefter 
hastigt, og der opstod nye kvarterer 
i byens østlige og vestlige del, mens 
der i området under bjerget Sljeme 
blev opført repræsentative residenser. 
I begyndelsen af 1900-tallet 
kom byen til at nyde godt af det 
borgerlige samfund og den stærke 
tilknytning til datidens europæiske 



20
 |

 H
is

to
rie

kultur-, kunst- og videnskabscentre.
I denne periode transmitteres der fra 
den første radiostation i Sydøsteuropa, 
Zagrebs Børs åbner, den første 
automatiske telefoncentral opføres 
af arkitekten Viktor Kovačić og den 
første skyskraber ser dagens lys i 
Zagreb. Den moderne tid ændrer med 
stor hast hverdagslivet helt frem til 
begyndelsen af Anden Verdenskrig.
Efter Krigen bliver Kroatien en af de 
seks republikker i Jugoslavien med 

Zagreb som republikkens naturlige 
hovedstad. Byen breder sig i den 
følgende tid, og på den anden side 
af floden Sava, bygges der nye 
boligblokke. Floden Sava har med 
sine oversvømmelser været en trussel 
for borgerne i århundreder, men i 
middelalderen udgjorde den en del af 
forsvarsværket mod udefrakommende 
erobrere, og den har altid fungeret 
som byens forbindelsesled til fjerne 
områder af verden. Fra midten af 
1900-tallet kommer floden desuden 
til at dele Zagreb i to – den gamle 
bykerne og Novi Zagreb. De to 
bredder forbindes imidlertid med 12 
broer, og Zagreb Messen, der lægger 
arealer til internationale konferencer 
og forretningsmøder, flyttes fra byens 
centrum til den sydlige Sava-bred. I 
lavlandet bygges lufthavnen Pleso, 
og i centrum opføres skyskrabere 
med erhvervslokaler, og et splinternyt 
National- og Universitetsbibliotek.
I 1991 vedtager Kroatiens 
parlament en beslutning om at gøre 
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Republikken Kroatiens selvstændig 
og suveræn. Zagreb bliver hovedstad 
i den nye uafhængige stat, som skal 
udgøre et fællesskab af frie og lige 
borgere. Det kroatiske parlament og 
regering har også i dag sæde i Gornji 
Grad, det ældste verdslige bycenter, 
hvor der i århundredernes løb blev 
taget historiske beslutninger.
I det nye årtusind er Zagreb blevet 

motor og drivkraft for hele regionen. 
Forretningskvartererne udenfor 
byens kerne er Zagrebs svar på de 
krav, som det moderne liv stiller 
og overalt oplever man flersproget 
kommunikation – kulturelt, 
forretningsmæssigt og politisk. Hermed 
fortsættes byens århundredlange 
medvirken i begivenhederne på 
den europæiske og globale scene.
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Der er et hav af grønne oaser overalt 
i Zagreb. I modsætning til de fleste 
andre storbyer har Zagreb sin egen 
naturpark – tæt ved centrum ligger 
nemlig det populære udflugtssted 
Medvednica. I 1800-tallet blev 
Strossmayers Promenade anlagt i 
Gornji Grad. Her kan man i dag – og 
i selskab med en særpræget skulptur 
af digteren A. G. Matoš – nyde byens 
romantiske panorama. Og rundt 

Grønne 
Zagreb

omkring i byen brydes gaderne og 
pladserne af grønne parker og offentlige 
haver – bl.a. i den grønne hestesko. 
Den grønne hestesko som blev anlagt 
af arkitekten Lenucije, er et fornemt 
eksempel på niveauet i det 19. 
århundredes borgerlige kultur. Hesteskoen 
udgøres af otte grønne pladser som i 
forlængelse af hinanden indrammer Donji 
Grad. Den mest populære af de grønne 
pladser er Zrinjevac, som er kendt for 
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sin allé af platantræer, der for mere 
end hundrede år siden blev bragt hertil 
fra Trieste i det nuværende Italien. De 
elegante springvand, den romantiske 
musikpavillon og busterne af store 
personligheder udgør tilsammen en 
slags rejse tilbage i historien. I mere 
end 120 år er mange Zagreb-borgere 
hver eneste dag standset op ved 
den metrologiske pæl og har tjekket 
den præcise tid, dagstemperaturen, 
luftens tryk og fugtighed. På Kong 
Tomislavs plads, opkaldt efter den 
første kroatiske konge, får rejsende, 
som ankommer med tog, et enestående 

vue til kunstpavillonen og byens katedral. 
Kunstpavillonen, som arrangerer 
udstillinger med udsøgt billedkunst, blev 
bygget som den kroatiske pavillon i 
forbindelse med Millenniums-udstillingen 
i Budapest i 1896. Datidens innovative 
jernkonstruktion muliggjorde, at 
pavillonen simpelthen kunne overføres 
til dens nuværende plads og to år efter 
åbnes for publikum. I nærheden er der 
endnu en “flugtmulighed” fra byens 
hektiske liv. Botanisk have har med 
omkring 10.000 plantearter en af de 
rigeste plantesamlinger i Europa. På den 
anden side af katedralens mure ligger 
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parken Ribnjak, hvor præsterne i 
gamle dage fangede fisk om fredagen 
til fastemiddagen. I den østlige del af 
byen ligger den vidtstrakte, offentlige 
have Maksimir. Maksimir er den største 
park i Zagreb og udformet som en 
engelsk park, udsmykket allerede i det 
19. århundrede med pittoreske pavilloner. 
I første halvdel af 1900-tallet blev 
parken desuden hjemsted for dyrene 
i den nu kendte zoologiske have.
Udenfor bykernen, på en høj, ligger 

byens betydeligste kirkegård Mirogoj. De 
monumentale arkader, pavillonerne og 
kuplerne stammer alle fra slutningen af 
1800-tallet og er skabt af den berømte 
arkitekt Hermann Bollé. Dette er i 
sandhed et stilhedens tempel for afdøde, 
fremtrædende personligheder og en af 
de allersmukkeste kirkegårde i Europa. 
Foruden at være prominente Zagreb-
borgeres sidste hvilested, fungerer Mirogoj 
samtidig som et grønt og populært 
åndehul og en slags udendørs kunstgalleri.
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Zagreb er en by med et mangesidigt og 
rigt kulturliv. Med tredive permanente 
såvel som mobile teatre og teaterscener, 
lige så mange forskellige museer, 
et stort antal spændende gallerier 
samt mange årligt tilbagevendende 
teater-, musik- og dansefestivaler, 
er Zagreb ved at positionere sig 
som en by, der er værd at tage til 
for kunstens og kulturens skyld. Fra 
klassisk til alternativt, fra amatør til 

Kunstens by professionel, fra intimt til offentligt 
– mangfoldigheden af kunstsprog 
reflekterer på fin vis Zagreb-borgernes 
forskelligartede personligheder.
Kroatiens Nationalteater huser 
ballet, opera og skuespil. Den klassiske 
musiks hører hjemme i Koncertsal 
Vatroslav Lisinski, som er Zagrebs 
mest kendte koncertsal og opkaldt efter 
ophavsmanden til den første kroatiske 
opera nogensinde. Operetter og musicals 
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samt rock- og pop-operaer opføres i 
Komedija, skarp humor og satire skal 
nydes i Kerempuh, moderne teater i 
teatrene Gavella, ZKM, ITD og Exit. Det 
er umuligt at nævne alle kulturens 
spændende huse og endnu sværere ar 
udpege de bedste og mest interessante 

– det skal være op til dig at afgøre. 
Zagreb er desuden vært for 
en lang række internationale 
kulturmanifestationer, herunder 
Musikbienalen, Moderne-dans-ugen, 
den store verdensomspændende 
festival for animetionsfilm, Animafest, 
der regnes for at være en af de 
fineste af sin art i Europa, samt 
Eurokaz – den internationale festival 
for moderne teater, der bringer hele 

verden til Zagrebs skrå brædder.
Som nævnt kan Zagrebs, Kroatiens 
og hele Europas historie, kunst 
og kultur aflæses i byens 
arkitektur – og det samme er 
tilfældet på byens mange museer.
I det Arkæologiske museum opbevares 
således den mystiske Zagreb-mumie: 
en kvindemumie fra det ægyptiske 
Theben, svøbt i et hørklæde med den 
længste, ældst bevarede – men endnu 
ikke tydede – tekst på etruskisk. Zagrebs 
bymuseum viser på en moderne 
og underholdende måde historiske 
begivenheder i Zagreb fra oldtiden til i 
dag. Museet for kunst og håndværk 
har siden det blev grundlagt i sidste 
halvdel af 1800-tallet sørget for at 
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bevare og dokumentere det nationale 
håndværks traditionelle værdier. En 
enestående samling af kunst fra 
forskellige perioder og områder er siden 
Zagreb var vært for de internationale 
universitetslege i 1987 blevet udstillet 
på det meget smukke Museum Mimara. 
De gamle mestres Strossmayer galleri 
er en samling af kendte europæiske 

navne inden for billedkunst og et godt 
sted at søge hen, hvis man vil gå på 
opdagelse i kunsten fra det 15. til det 
19. århundrede. Som nabo hertil ligger 
Det moderne Galleri, der indeholder 
alle relevante billedkunstnere fra det 19. 
og 20. århundrede, og endelig har byen 
hilst det 21. århundrede velkomment 
med en helt ny og arkitektonisk 
interessant bygning, der huser det nyligt 
indviede Museum for moderne kunst. 
I Gornji Grad, i et tidligere jesuit-
kloster, er der desuden mulighed for 
at se skiftende udstillinger i Galleriet 
Klovićevi dvori. Følelser, vitalitet og 
symbolik i amatørkunstnernes værker 
kan ses i Museet for naiv kunst. Og i 
nærheden ligger Atelieret Meštrović, 
et interessant udstillingssted for 
den verdenskendte billedhugger 
Ivan Meštrović, der som Rodin, har 
sat sit billedkunstneriske aftryk 
på det 20. århundrede. Efter hans 
idé er der bygget en cirkelformet 
pavillon, som i dag er kendt under 
navnet Dom hrvatskih umjetnika 
eller – De kroatiske kunstneres Center.
Vi har her kun udvalgt få steder 
og events. Zagreb er kunstens 
by – gå selv på opdagelse og se!
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Zagrebs farve er blå. Den blå farve 
findes i byvåbnet, og blot ved en 
kort spadseretur gennem byens 
gader bliver man opmærksom på 
det, fordi både sporvogne, busser, 
og den kabeltrukne uspinjača er blå. 
Det samme gælder de dragter, som 
Zagrebs sportsfolk bærer, når de 
forsvarer byens ære. Sport har altid 
været en stor lidenskab i denne by, 
og byens helt store stolthed Dinamo 

Blå Zagreb, 
hvide Zagreb

– som i øvrigt er den kroatiske 
fodboldklub der har vundet flest 
trofæer – er også altid klædt i blåt.
Hele Zagreb er fyldt med områder 
og centre, der benyttes til rekreation 
og professionel sportsudøvelse. 
Basketballklubben Cibona har 
opkaldt sin hjemmebanehal efter den 
berømte spiller Draženu Petroviću, og 
Sports og friluftsområdet omkring 
Jarun – engang en biflod til floden 
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Sava – blev bygget i forbindelse med 
de internationale universitetslege i 
1987. Her er der cykel- og gangstier, 
forskellige sportsterræner, og på 
selve søen afvikles internationale 
mesterskaber i roning. Omkring Jarun 
findes imidlertid også et stykke helt 
uberørt natur, bl.a. med hundredvis af 
fuglearter og mange forskellige fisk. 
På varme sommerdage kaldes Jarun 
for “Zagrebs hav”, fordi strandene her 
er fyldt med badegæster, og lystfiskere 
der er ivrige efter at få kæmpe-maller 
eller andre gode fangster på krogen. 

Også på snerige vinterdage dyrkes 
der sport i Zagreb. I begyndelsen 
af året er Zagreb pr. tradition vært 
for Den alpine ski world cup og 
her har byen for alvor anledning 
til at leve op til kælenavnet “Den 
hvide by Zagreb”. Kun en halv time 
fra byens centrale plads ligger 
Medvednica-bjergets højeste tinde, 
Sljeme (1.035 m), som spiller en 
særlig rolle i zagreb-borgernes liv og 
selvopfatelse. Søskendeparret Ivica og 
Janica Kostelić, som er alle tiders mest 
kendte kroatiske skiløbere, har her 
trænet sig op til deres verdenssucces. 
Det var de to, der promoverede pisten 
på Sljeme og medvirkede til at den 
kom på world cup-programmet. Men 
også mindre øvede får lov at være 
med. Hele året igennem er Sljeme et 
yndet udflugtssted for folk i alle aldre. 
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Zagreb virker ofte som verdens største 
udendørs “dagligstue”, og ofte kan 
man få den fornemmelse, at alle 
kender hinanden. Så snart solen 
viser sit ansigt i det tidlige forår, 
åbner terrasser, cafeer, restauranter 
og konditorier. Der promeneres og 
drikkes kaffe på gader, stræder, strøg 
og pladser, og folk hygger, sludrer 
og holder forretningsmøder i det 
fri – en sælsom kombination af 

Zagrebs 
udendørs 

dagligstuer

mediterran hjertelighed og nordisk 
forretningssans for fuld udblæsning. Den 
traditionsbundne Internationale folklore 
festival, den sprælske gadefestival Cest is 
d’ Best, de festlige promenadekoncerter, 
Martinje samt diverse udendørs 
markeder fyrer hvert år ekstra op under 
det i forvejen blomstrende gadeliv. 
Zagrebs caféliv er ungt og fyrigt, men 
det har dybe rødder – og den rige 
café-tradition strækker sig mange 
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år tilbage i tiden. Før i tiden var 
Zagrebs grønne hestesko og byens 
centrale plads de vigtigste søjler i 
Zagrebs selskabsliv, men cafeerne har 
det med at knopskyde og i dag har 
forlystelsesområdet bredt sig til alle 
hjørner og afkroge i byens centrum. 
Og heldigvis er her noget for enhver – 
både for enhver smag og enhver alder. 
Cafeerne omkring Trg bana Jelačića 
(til hverdag ofte blot Trg) besøges 
for det meste af et voksent publikum. 
Preradovićev trg, mere kendt som 
Cvjetni trg (Blomstertorvet), er 
derimod populært blandt især kunstnere 

og unge, og strøget Tkalčićeva ulica, 
som i gamle dage delte Gradec fra 
Kaptol, og som dengang var fyldt 
med kroer og røde lanterner, er i 
dag et afholdt samlingssted for hele 
familien. Hvis man er romantisk 
anlagt, er der i øvrigt al mulig grund 
til at tage en tur med uspinjača, den 
korteste kabelbane i verden, der 
bruges som offentligt transportmiddel. 
På 55 sekunder når man fra Ilica 
og cafeerne i den nedre bydel til 
Gornji grad og cafeerne i den øvre. 
Alle de nævnte lokaliteter er populære 
samlingssteder. Særligt lørdag omkring 
middagstid er folk af alle aldre samlet 
i byens centrum for at se og blive 
set. I daglig tale kaldes fænomenet 
for špica, hvilket kan oversættes som 
noget i stil med «spidspunkter». Ritualet 
er altid det samme: kaffen indtages 
langsomt, man læser lørdagsaviserne, 
tager til Dolac (markedet) og forsyner 
sig med friske madvarer, alt sammen 
uden mindste hastværk, hvorefter man 
tager hjem og tilbereder frokosten. 
Hvert kvarter har sit samlingssted, og 
selvom der ofte er rift om pladserne 
er der som regel – og med lidt 
tålmodighed – altid plads til én til...
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Det gastronomiske udbud i Zagreb er en 
rig kombination af forskellige køkkener. 
Historien og geografien har begge haft 
deres indflydelse på Zagrebs menukort. 
Selv om Zagreb-borgerne gerne 
laver mad hjemme, findes der mange 
steder, som byder på enten regional 
husmandskost, middelhavsinspireret mad 
eller internationale retter, hvor der skeles 
til både nabolande og verdenskøkken. 
Štrukli (en ret af dej med ost) er en 
spise som enhver Zagreb-borger vil 
anbefale og pege på som noget særlig 
autentisk. Štrukli tilberedes på forskellige 
måder og kan spises enten kogt eller 
bagt, og i enten en sød eller salt variant. 
Purica s mlincima (kalkun med specielt 
tilberedte brødflager) er en anden 
traditionel egnsret, og for dem, der elsker 
kød, er zagrebački odrezak – paneret 
kalveschnitzel med ost og skinkefyld 

– lige sagen. Jo, Zagreb har, akkurat 
som Wien, sin helt egen schnitzel. 

Smag, 
farver og 

dufte

Også til morgenmad er der mulighed 
for at få en smag af Zagreb. Prøv for 
eksempel frisk hytteost med cremefraiche, 
købt direkte hos producenten, en kumica 
(bondekone) fra en af landsbyerne 
omkring Zagreb. En af byens store trumfer 
er netop de store, åbne madmarkeder. 
Næsten hvert kvarter har sit eget, men 
det kendteste er markedet tržnica Dolac 
tæt ved katedralen og midt i Zagrebs 
hjerte. Her sælger producenterne hver 
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dag fra morgenstunden frisk frugt og 
grønt, kød og fisk. Den såkaldte plac 
(plads) er et enestående sted, også 
kendt som hele “Zagrebs mave”, 
hvor gourmeter året rundt kan finde 
sæsonens råvarer fra alle kroatiske 
regioner. Blandingen af alle mulige 
farver, dufte, smage og lyde skaber 
tilsammen en uforglemmelig oplevelse. 
I løbet af dagen kan man på små 
restauranter, der ligger rundt om på 
markedet få sig en hurtig, billig og – 
naturligvis – hjemmelavet bid mad, og 
overalt er der fine konditorier og bagerier. 
Til aftensmad vil vi anbefale en af de 
mange restauranter, der specialiserer sig 
i regionalt køkken, og til dessert er der 
ingen god grund til hverken at snyde 
sig selv for at smage Zagrebs štrudl 
(strudel) med æbler, ost eller kirsebær 
eller de cremefyldte kremšnite, hvoraf 
de mest berømte laves i den gamle by 
Samobor, en kort udflugt væk fra Zagreb.

Glem heller ikke at prøve den lokale 
vin. Selvom øl er den mest populære 
drik, dyrkes der i Zagrebs omegn 
druer af høj kvalitet, og at vinkulturen 
er vigtig demonstreres hvert år 
den 11. november, når den unge 
vin velsignes på Skt. Martins dag – 
vinproducenternes egen skytshelgen. 
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Et rigtigt originalt minde fra Zagreb 
er forretningsmandens uomgængelige 
pyntegenstand, slipset. Kravata som 
det hedder på originalsproget er nemlig 
et oprindeligt kroatisk produkt. I det 17. 
århundrede vakte de kroatiske soldater 
opmærksomhed hos franskmændene 
med deres elegante halstørklæder, og 
således er slipset historisk set blevet 
et verdenskendt modetilbehør.
En af de vigtigste opfindelser 

Fra Zagreb 
med hjertelig 

hilsen 

i det 20. århundrede, penkala 
(fyldepennen), stammer ligeledes fra 
Kroatien, nærmere bestemt fra Zagreb. 
Ingeniøren og opfinderen Eduard 
Slavoljub Penkala patenterede i 1906 
verdens første mekaniske blyant, og 
i 1907 den første fyldepen med fast 
blæk. Han producerede dem i Zagreb 
og eksporterede dem til 70 forskellige 
lande rundt om i verden. Penkala var 
en af de moderne tiders store pionerer 
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og opfandt en lang række andre ting 
– også indenfor flyvningens verden. 
Kun få år efter de berømte opfindere 
brødrene Wright, konstruerede 
Penkala i 1910 det første kroatiske fly.
Den aromatiske småkage paprenjak, 
som kvinderne i det gamle Zagreb 
lavede, er ligeledes en original 
souvenir. Den usædvanlige 
kombination af ingredienserne – 
honning, valnødder og peber – er 
et fint minde om Zagreb og byens 
mange kontraster. Licitar, den 

traditionelle, farverige, hjerteformede 
honningkage fra det centrale kroatiske 
lavland gives ved særlige lejligheder 
og som udtryk for kærlighed og 
hengivenhed. De røde šestinski 
kišobrani (paraplyer) er kendt som en 
del af nationaldragten i et område nær 
Zagreb, og på Dolac markedet beskytter 
de sælgerne mod både regn og sol. 
For dem, der holder af antikviteter 
og kunstgenstande, er der al mulig 
grund til at lægge vejen forbi pladsen 
Britanski trg, hvor der hver weekend 
fra tidlig morgen er mulighed for at 
opleve – og erhverve sig – originale 
genstande under åben himmel. Blandt 
Zagrebs øvrige shopping muligheder 
tæller alt fra små traditionelle 
håndværkere i Ilica – den mest 
kendte gade i Zagreb – til unge og 
alternative kroatiske designere, der 
holder til i sidegaderne og store 
indkøbscentre der optager byens 
mest prominente adresser.
Der er altid noget at finde. Og der 
er gode muligheder for at Zagreb 
vil finde en særlig plads i dit og 
andre besøgendes hjerter.
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Zagreb er hovedstaden i Republikken Kroatien

Indbyggere: 779.145 (2001)

Areal: 641 km2

Højde over havet: Zrinjevac 122 m, 
Grič 158 m, Sljeme 1.035 m

Klima: kontinentalt
Gennemsnitstemperatur sommer: 20˚C,  
Gennemsnitstemperatur vinter: 1˚C

Tidszone: centraleuropæisk tid med 
sommertidsændring på 1 time 

Telefon: Kroatien +385; Zagreb (0)1

Valuta: kuna (kn)

Afstande: Wien 370 km, Budapest 350 km, 
Venedig 380 km, Dubrovnik 600 km, 
Paris 1.400 km, London 1.600 km.
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