


Zagreb, Kroatiens huvudstad, är 
en knutpunkt som ligger på den 
geografiska, kulturella, historiska 
och politiska korsvägen mellan öst 
och väst. Här möts kontinenten 
och Medelhavet i en unik förening. 
Zagreb är Kroatiens kulturella, 
vetenskapliga, ekonomiska, 
politiska och administrativa 
centrum. Här finns parlamentet, 
presidenten och regeringen. Staden 
har ett fördelaktigt geografiskt 
läge mellan Pannoniska slätten 
och de Dinariska alperna, och här 
har det spontant uppstått ett fritt 
kommunikationscentrum. På norra 
sidan skyddar berget Medvednica 
Zagreb mot den kalla nordanvinden, 
medan ett vidsträckt lågland och 
floden Sava öppnar upp staden 
åt de andra väderstrecken. 
Zagreb har strax under en miljon 
invånare, vilket är en fjärdedel av 
Kroatiens totala befolkning. I alla 

Zagreb,  
staden med 
miljoner 
hjärtan
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århundraden har människor flyttat 
hit från olika delar av Europa, och i 
modern tid har särskilt inflyttningen 
från den kroatiska landsbygden 
bidragit till att berika stadens kultur. 
Zagreb är en trygg storstad som 
med sin turbulenta historia och 
alla sina intressanta människoöden 
välkomnar alla besökare som vill 
uppleva och lära känna staden.
I denna stad är det lätt att få nya 

vänner och bekanta och uppleva 
oförglömliga äventyr. Stadens historia 
pockar ständigt på uppmärksamhet, 
och överallt i de gamla bevarade 
fasaderna, gatorna och torgen 
återspeglas de många olika influenser 
som tillsammans har lett fram till 
denna avspända storstadskänsla. 
Njut av stadens underbara atmosfär! 
Många säger att det enda som slår 
den är stadens alla vackra kvinnor.
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Två kullar 
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Arkeologisk forskning visar att 
trakterna runt Zagreb var bebodda 
redan på stenåldern, omkring 
35 000 år före Kristus. Senare fynd 
tyder på att illyrerna var det första 
folkslaget som slog sig ned här. 
Troligen kom det keltiska folkstammar 
vandrande norrifrån på 300-talet 
före Kristus. Senare kom romarna till 
Zagrebområdet, där de uppförde den 
storslaget anlagda kolonin Andautonia, 
som man kan se lämningarna av i den 

arkeologiska parken i Ščitarjevo. 
Zagreb så som vi känner staden 
idag, och dess historiska centrum, 
byggdes under medeltiden på 
två kullar: Gradec, som var den 
sekulära delen av staden där den 
vanliga stadsbefolkningen bodde 
(numera “Övre staden”), och 
Kaptol, som var kyrkans område.
Det första skriftliga omnämnandet 
av staden är från år 1094 e.Kr, när 
den ungerske kungen Ladislaus 
på sin väg mot Adriatiska havet 
grundade ett kyrkligt stift i Kaptol. 
Zagrebs nygotiska Katedral 
dominerar fortfarande staden, och 
renässansmuren runt katedralen 
är en av de få bevarade i denna 
del av Europa. I de turbulenta tider 
när Centraleuropa plundrades av 
mongoliska stammar, inträffade en 
viktig milstolpe i Gradecs historia, 
den ena delen av Zagrebs stadskärna. 
I mitten av 1200-talet härjade 
nämligen tatarerna i Ungern, och 
den ungerske kungen Bela IV flydde 
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till Zagreb, där folket erbjöd honom 
skydd. År 1242 visade kungen sin 
tacksamhet genom att ge Gradec 
privilegier som fri kunglig stad. Varje 
dag klockan tolv skjuts en symbolisk 
salut från kanonen i tornet Lotrščak, 
och så har gjorts i över hundra år, för 
att påminna om denna avgörande 
händelse. Under medeltiden ringde 
klockorna vid mörkrets inbrott, för att 
kalla hem invånarna till tryggheten 
inom stadens murar, innan portarna 
stängdes och låstes för natten. 
Den enda bevarade porten i det 
medeltida Gradec är Kamenita vrata, 

“Stenporten”. Den totalförstördes 
i en brand under första hälften av 
1700-talet, men en ikon av Jungfru 
Maria räddades mirakulöst undan 
lågorna, och står nu på ett altare i 
porten. Stenportens Heliga Jungfru 
är stadens Zagrebs beskyddarinna, 
och hon hyllas varje år den 31: a 
maj med en högtidlig procession. 
Denna dag firas också Zagrebs dag.

Under medeltiden rådde ofta 
motstridigheter mellan stadsdelarna 
på de båda kullarna. De skildes 
åt av en å som hette Medveščak, 
och där anlades ett antal 
vattenkvarnar. Idag sträcker sig 
den pittoreska Tkalčić-gatan längs 
dalgången där ån gick, och under 
gatstenarna flyter fortfarande en 
vattenström ned mot floden Sava.
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Med tiden försvann risken för 
angrepp, och bebyggelsen tilläts 
breda ut sig över slätterna. På 
platsen nedanför de båda städerna 
anlades ett torg som var mycket 
viktigt för handeln. Än i dag är 
Ban Josip Jelačićs torg stadens 
hjärta och Zagrebbornas viktigaste 
mötesplats. Torgets fontän är 
förknippad med en legend om hur 

staden fick sitt namn — Zagreb. Det 
berättas att för länge sedan, en solig 
dag, så kom en djärv ban (furste) 
tillbaka efter ett stort fältslag. Trött 
och törstig bad han en flicka som 
hette Manda att ösa upp vatten 
åt honom ur källan. Därefter har 
källan kallats Manduševac, och 
staden fick heta Zagreb (efter verbet 

“zagrabiti” som betyder “att ösa”).



Ett enat 
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Städerna på de båda kullarna 
blomstrade. Under 1600- och 
1700-talet byggdes kyrkor och 
adelspalats i barockstil. Jesuiterna 
i den “Övre staden” byggde Heliga 
Katarinas kyrka, som är ett av de 
bäst bevarade exemplen på barockens 
överdåd. Under andra hälften av 
1600-talet grundades Zagrebs 
universitet, ett av de första i Europa 

som fortfarande är igång. Under den här 
tiden blev Zagreb säte för regeringen. 
Åtskillnaden mellan biskopsämbetets 
stad och den fria kungliga staden 
försvann slutligen år 1850, när de båda 
städerna slogs samman till en stad, 
Zagreb, som då hade 15.000 invånare. 
Stadens fördelaktiga läge gjorde att 
den fortsatte växa och utvecklas, 
och bebyggelsen spred sig snabbt 
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Under andra hälften av 1800-talet 
präglades staden av en snabb 
utveckling inom industri, handel, 
transport och bankväsende. Zagreb 
växte och järnvägen drogs fram, och 
sedan 1862 har den varit en viktig 
länk till andra centraleuropeiska 
huvudstäder. Under denna period fick 
staden regelrätta gator och kvarter. 
Stadsplanen fastställdes. Alla gator 
i “Nedre staden” måste vara jämna 
och lika breda, och alla byggnader 
måste vara av samma typ och samma 
höjd. Man anlade rymliga torg och 
uppförde monumentala byggnader i 
klassicistisk och historisk stil. Många 
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prägla bilden av dagens Zagreb.
Från Ban Jelačič-torget leder gatan 
Praška till en serie av torgplanteringar, 
liknande “Ringstrasse” i Wien. Området 
kallas “Gröna hästskon” eftersom 
parkerna är placerade i U-formation. 
Här ligger alla betydelsefulla 
samhälls- och kulturinstitutioner. 
Förhållandet mellan grönområdena, 
de offentliga byggnadernas arkitektur, 
fontänerna och paviljongerna 
är noga utformat. Här ligger 
den Centrala järnvägsstationen, 
Konst- och vetenskapsakademin, 
Universitetet, Universitetsbiblioteket, 
Nationalteatern med flera 

representativa offentliga byggnader. 
De gula fasaderna och alléerna av 
hästkastanj minner om tiden när 
Kroatien ingick i dubbelmonarkin 
Österrike-Ungern. Stadens typiska, 
regelbundna, klart definierade 
grönområden och noga utplacerade 
monument är en naturlig fortsättning 
på den gamla medeltida “Övre staden.” 
I “Nedre staden” kan man kika in på 
innergårdarna, in bakom porten i 
fasaden som utgör gränsen mellan det 
offentliga gaturummet och privatlivet 
inne på gårdsplanen. Kombinationen 
av småstadsatmosfär och lyxen i en 
centraleuropeisk storstad sätter Zagreb 
på kartan bland världens moderna städer.



Moderna 
tider
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De historiska händelserna under 
1900-talet förändrade världskartan 
och satte även sina spår på livet i 
Zagreb. Efter första världskrigets 
slut bröt Kroatien banden med 
Österrike-Ungern och blev 1918 en 
del av Serbernas, kroaternas och 
slovenernas kungarike, de sydslaviska 
folkens nya stat. Befolkningen i 
Zagreb växte snabbt, och nya kvarter 

byggdes i stadens östra och västra 
delar, medan man på sluttningarna 
nedanför Medvednica uppförde 
pampiga villor. Staden blomstrade, 
och hela samhällslivet var fast 
förankrat i den centraleuropeiska 
kulturen, konsten och vetenskapen.
Den första radiostationen i den 
här delen av Europa låg i Zagreb, 
och senare byggdes Zagrebs 
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börshus, som blev arkitekten Viktor 
Kovačićs sista verk. Under den 
här tiden byggdes också stadens 
första telefonväxel och den första 
skyskrapan. Livet i Zagreb utvecklades 
och moderniserades i snabb takt, 
fram till dess att andra världskriget 
bröt ut och förändrade allt.
Efter kriget blev Kroatien en av de sex 
delrepublikerna i Jugoslavien, med 
Zagreb som huvudstad. Situationen 

stabiliserades åter, vilket ledde till att 
staden expanderade ytterligare, och 
man byggde nya bostadsområden på 
andra sidan av floden Sava, alltså 
på den södra flodstranden. Sava, 
som alltid hade hotat invånarna 
med sina översvämningar, och 
som under medeltiden både hade 
skyddat mot inkräktare och genom 
sjöfarten förbundit Zagreb med 
avlägsna regioner, kom nu i mitten 
av 1900-talet att utgöra gränsen 
mellan den gamla staden och “Nya 
Zagreb”. Idag finns det tolv broar 
över floden. Zagrebs mässa, en 
plats för internationella möten, 
flyttade från centrum till Savas 
södra strand. Flygplatsen Pleso 
anlades nere i dalen. Man byggde 
fler skyskrapor och uppförde det nya 
Nationella universitetsbiblioteket.
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År 1991 utropade parlamentet 
Kroatien som suverän och 
oberoende republik. Zagreb skulle 
bli en huvudstad i det nya Europa, 
bestående av självständiga stater 
med fria och jämlika medborgare. 
Kroatiens parlament och regering har 
sina säten i “Övre staden”, det äldsta 
administrativa centret i landet, där 
makthavarna har fattat historiska 

beslut i många århundraden.
I det nya årtusendet är Zagreb 
regionens handelscentrum, en plats 
med flerspråkig kultur, näringsliv 
och politisk kommunikation. 
Affärsdistrikten i stadens yttre delar 
motsvarar dagens krav på ett modernt 
liv. Zagreb fortsätter att agera på 
den europeiska och internationella 
arenan, som det har gjort i alla tider.
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Det gröna 
Zagreb

Det är inte långt mellan de vilsamma 
gröna oaserna i Zagreb, och det 
är inte alla städer som har ett 
eget naturreservat. Zagreb har 
berget Medvednica, ett populärt 
friluftsområde nära centrum. Gator 
och torg är fulla av parker och 
planteringar. Under 1800-talet anlades 
Strossmayer-promenaden i “Övre 
staden”, där man än i dag kan njuta av 

det romantiska panoramat över staden 
i “sällskap” med poeten A. G. Matoš.
Ett exempel på den sinnrika 
stadsplaneringen från 1800-talet är den 
redan nämnda Lenucis “Gröna hästskon”, 
en serie av åtta gröna torg i “Nedre 
staden”. Den populäraste av parkerna är 
Zrinjevac, känd för de platanträd som 
fördes dit från Trieste för över hundra 
år sedan. Fontänerna, musikpaviljongen 
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och alla byster över berömda personer 
får det att kännas som om man 
reste i tiden. Under mer än 120 
år har många Zagrebbor varje dag 
stannat till vid den meteorologiska 
pelaren, där man kan kontrollera 
den exakta tiden, dagens temperatur, 
lufttryck och luftfuktighet.
Vid kung Tomislavs torg, uppkallat 
efter Kroatiens förste kung, har 
tågresenärerna en fantastisk vy över 
Konstpaviljongen och Katedralen. 
Konstpaviljongen är en plats för 
spektakulära konstevenemang. 

Den byggdes som den kroatiska 
paviljongen för Världsutställningen 
i Budapest 1896. För den tiden var 
järnkonstruktionen synnerligen 
innovativ, och tack vare den kunde 
man flytta paviljongen till dess 
nuvarande plats. Två år efter flytten 
öppnades paviljongen för besökande.
I närheten ligger en annan plats som 
man kan fly till från stadens brus. Det 
är Botaniska trädgården med en av 
de rikaste samlingarna av växter i 
Europa — omkring 10.000 växtarter. 
Bakom murarna runt Katedralen ligger 
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parken Ribnjak, “Fiskdammsparken”, 
där prästerna förr i tiden brukade 
fiska för fastans skull om fredagarna.
I den östra delen av staden ligger den 
stora parken Maksimir. Det är det 
största grönområdet i staden, anlagt 
som en engelsk park. Här ligger flera 
pittoreska paviljonger som uppfördes 
redan på 1800-talet. Under första 
hälften av 1900-talet blev parken 
den kända djurpark den är idag.

Utanför stadens egentliga centrum, 
på en egen kulle, ligger kyrkogården 
Mirogoj. De monumentala valven, 
paviljongerna och kupolerna från 
slutet av 1800-talet är ett verk av 
den framstående arkitekten Hermann 
Bollé. Detta är en fridfull plats för 
avlidna kända personer och en av 
de vackraste begravningsplatserna 
i Europa, men också en vacker park 
med konsthall under bar himmel. 
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Zagreb är en stad med ett 
mångskiftande och rikt kulturellt och 
konstnärligt liv. Trettio permanenta 
och tillfälliga teatrar och scener, 
trettio museer samt en mängd 
gallerier och musikfestivaler gör att 
Zagreb hamnar högt upp på listan 
över internationella konststäder. 
Från klassiskt till alternativt, från 
amatörmässigt till professionellt, 

från det personliga till det offentliga. 
Här återspeglas en mångfald av 
konstnärliga uttrycksmedel.
Kroatiska nationalteatern 
är en byggnad där man kan se 
baletter, operor och dramer. Det 
mest kända konserthuset heter 
Vatroslav Lisinskis konserthus och 
är uppkallat efter kompositören 
till den första kroatiska operan. 
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Operetter och musikaler, opera, 
rock och pop på Komedija, humor 
och satir på Kerempuh, moderna 
sceniska verk på Gavella, ZKM, ITD 
och Exit. Det är svårt att räkna upp 
alla eller att säga vilka som är mest 
framstående. Se efter själva!
Det finns många internationella 
kulturevenemang i Zagreb. Till 
exempel världsfestivalen för tecknad 
film, Animafest, som är den andra i 
sitt slag i Europa. Musikbiennalen, 
Dance Week Festival och Eurokaz är 
internationella festivaler för samtida 
teater, som tar världsscenen till Zagreb.
Zagrebs, Kroatiens och Europas 
historia, konst och kultur har inte bara 

satt spår i arkitekturen, utan kan också 
beskådas på de många museerna.
Arkeologiska museet kan uppvisa en 
mystisk mumie, en kvinnlig mumie 
från det egyptiska Thebe. Hon är 
svept i en “bok” av linne, med den 
längsta, ännu ej uttydda texten 
på det etruskiska språket. Zagrebs 
stadsmuseum tolkar på ett samtida 
vis historiska händelser i Zagreb, 
från förhistorisk tid fram till nutid. 
Konst- och hantverksmuseet 
grundades tillsammans med en 
skola under andra hälften av 
1800-talet för att bevara landets 
hantverkstraditioner. En unik samling 
av konst från olika tider och områden 
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ställs sedan 1987 ut på Universiaden 
i Mimaramuséet. Strossmayers 
gamla mästarnas galleri är en 
omfattande samling med kända 
europeiska målningar, oumbärlig 
om man vill förstå konsten från 
1400-talet till 1800-talet. I närheten 
finns det Moderna galleriet med 
verk av alla berömda konstnärer från 

1800-talet och 1900-talet. Staden 
välkomnade det nya århundradet med 
byggandet av Museet för samtida 
konst, som precis slagit upp portarna.
I “Övre staden”, i det forna 
jesuitklostret, ligger galleriet 
Klovićevi dvori. Känslor, vitalitet och 
symbolik tolkade av amatörkonstnärer 
kan man se på Museet för naiv 
konst. I närheten ligger Mestrovićs 
ateljé, en utställning med verk 
av skulptören Ivan Mestrović, 
som liksom Rodin är typisk för 
1900-talets skulpturkonst. På hans 
initiativ byggdes en rund paviljong, 
som i dag inrymmer De kroatiska 
konstnärernas hus. Vi har här 
endast nämnt några stycken av 
alla de platser och händelser som 
konststaden Zagreb har att erbjuda. 
Det finns mycket att upptäcka!



40
 |

 S
po

rt
 o

ch
 fr

iti
d 



Det Blå 
Zagreb

Det Vita 
Zagreb 
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Blått är Zagrebs färg, och den färgen 
finns med i stadens vapen. Allt det 
blå märks direkt när man tar en kort 
promenad genom stadens gator. 
Spårvagnar, bussar och bergbanor är 
lika blå som Zagrebs idrottares tröjor. 
Idrott har alltid varit en stor passion 
här i staden. Låt oss börja med 
fotboll, som lär vara den viktigaste 
av alla oviktiga saker i världen. 

Fotbollsklubben Dinamo är det 
mest kända kroatiska fotbollslaget 
och dess färg är givetvis — blå.
Det finns idrottsarenor och 
sporthallar på många olika ställen 
i staden. Basketklubben Cibona 
har en hall uppkallad efter den 
legendariske spelaren Dražen 
Petrović. Fritidscentret Jarun 
ligger vid en sjö, som egentligen är 
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en flodarm till Sava, och anlades i 
samband med Universiaden 1987. 
Här finns cykelvägar, gångstigar 
och idrottsplatser. På sjön anordnar 
man internationella roddtävlingar. 
Vid Jarun finns det fortfarande 
en hel del orörd natur. Sjön är 
hemvist för hundratals fågelarter 
och en mängd olika fiskar, 
vattenlevande djur och insekter. 
Jura, den enorma malen, kanske 
bara är en vandringssägen, men alla 
fiskare som ni träffar på kommer att 

säga att de är ute efter att få just den 
på kroken. Under varma sommardagar 
gör sjön skäl för sitt smeknamn 

“Zagrebhavet”, eftersom det är så 
många som badar vid stranden.
Under snöiga vinterdagar idrottar 
man också. I början av varje år blir 
Zagreb centrum för världscupen i 
skidåkning och staden lever upp 
till benämningen “Det vita Zagreb”. 
Bara en halvtimmes väg från city 
ligger den högsta toppen av berget 
Medvednica, Sljeme (1.035 m.ö.h.). 
Toppen har en särskild plats i hjärtat 
hos Zagrebs invånare. Här tränar 
nämligen syskonen Ivica och Janica 
Kostelić, de två mest berömda 
kroatiska skidåkarna, inför sina 
fantastiska prestationer. De omtalade 
Sljeme-skidspåren, som användes 
vid världscupen, står att finna 
här. Under hela året är Sljeme ett 
omtyckt utflytsmål för alla åldrar.
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Zagrebs gatuliv känns som ett enda 
stort vardagsrum. Så fort solen 
visar sig tidigt på våren öppnar alla 
uteserveringar, kaféer, restauranger 
och konditorier. Man promenerar på 
gator och torg, njuter av en kopp kaffe, 
umgås och träffar folk. Stämningen 
präglas av en alldeles speciell 
kombination av Medelhavets värme 
och en mer nordeuropeisk effektivitet. 

Alla människor verkar känna varandra.
Den traditionella Internationella 
folklorefestivalen, den mysiga 
internationella gatufesten Cest is 
d ’Best, promenadkonserter, Helige 
Martins dag och olika speciella mässor 
ger innehåll åt samvaron på gatorna.
Man umgås gärna på barer, och 
det har sina rötter i en lång och rik 
krogtradition i denna stad. Zagrebs 
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“Hästsko” och stora torget är sedan 
länge viktiga punkter i Zagrebs 
sociala liv. Idag har detta område 
expanderat till att omfatta hela 
centrum samt gågatorna - och 
även utanför själva stadskärnan. 
Här finns någonting för alla åldrar 
och stilar. På caféerna runt Ban 
Jelačić-torget (i dagligt tal bara 
Torget) är det exklusivt och välordnat. 
Preradović-torget, som alltid har 
varit känt som Blommornas torg, 
är en favorit bland konstnärer och 
ungdomar, men också för de lite äldre. 

Tkalčić-gatan, som förr delade 
Gradec och Kaptol och var full av 
värdshus och röda lyktor, är i dag en 
populär mötesplats för vänner och 
familjer. Om ni är romantiskt lagda, 
kan ni åka bergbana, uspinjača från 
Ilica upp till Övre staden. Det är 
den kortaste bergbanan i världen 
avsedd för kollektivtrafik, och det 
tar bara 55 sekunder att åka upp. 
Alla dessa platser är verkliga 
sevärdheter, eller špica som 
lokalbefolkningen säger. Varje lördag 
mitt på dagen söker sig folk i alla 
åldrar till centrum. Det här är rätt 
tid och plats för att se och synas. 
Ritualen är densamma: man dricker 
sitt kaffe, läser lördagstidningen 
i godan ro, stannar till på Dolac 
och köper färska livsmedel, och 
sedan går man hem utan brådska 
och lagar middag. Varje kvarter 
har sina samlingspunkter, och 
där råder det alltid en intim 
och välkomnande atmosfär. 



Smaker, 
färger och 

dofter
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Zagrebs gastronomiska utbud är en 
rik blandning av olika kök. Historia 
och geografi har inverkat på menyn. 
Visserligen tycker Zagrebborna om 
att laga mat hemma, men det finns 
också gott om restauranger där man 
kan få såväl stadig kontinental mat 
som medelhavsrätter eller rätter 
från det internationella köket.
Bakverket Štrukli är en rätt som alla 
invånare i staden rekommenderar 
som riktigt typisk. Det kan tillagas på 
många olika sätt, sött eller salt, kokt 
eller ugnsbakat. Kalkon med mlinci 
är en av de traditionella kontinentala 
rätterna. För dem som tycker om kött, 
finns det Zagreb-schnitzel, panerat 
kalvkött fyllt med ost och skinka. Vi 
kan vara stolta över att Zagreb, precis 
som Paris och Wien, har sin egen 
schnitzel. Till frukost kan ni låta er 
väl smaka av färsk crème fraîche 

med ost som man kan köpa direkt av 
tillverkaren, som ofta är en kumica, en 
äldre kvinna från landsbygden utanför 
Zagreb. Ett av särdragen i staden är 
salutorgen under bar himmel. Nästan 
varje kvarter har ett, men det största 
är ändå Dolac-torget nära Katedralen 
i centrala Zagreb. Här säljs varje dag 
från tidig morgon färsk frukt och 
grönsaker, kött och fisk. Det så kallade 
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Plac är ett särskilt ställe, som brukar 
kallas för “Zagrebs mage”. Där kan 
finsmakaren finna färska varor för 
säsongen från alla Kroatiens regioner. 
Alla dessa färger, smaker, dofter och 
ljud är en oförglömlig upplevelse.
Under dagen serverar matställena 
runt salutorget billig lokal 
husmanskost över disk. Överallt 
ligger det konditorier och bagerier. 
Till middagen kan man besöka 
någon av de många restaurangerna 
som serverar rätter från det lokala 
köket. Vi rekommenderar även 
Zagreb-strudel, som finns med 
olika fyllningar som ost, äpplen 
och körsbär. En annan anrättning 
som man bör prova är kremšnite, 
en bakelse med vaniljsås. De mest 
populära är de som kommer från 
den närbelägna staden Samobor.
Även om ölet är den populäraste 
drycken, får man inte glömma vinet! 

Zagrebtrakten är känd för sina 
vingårdar, fina druvor och prisade 
viner. Det är tradition att välsigna 
årets vin varje höst den 11 november. 
Då firas nämligen den Helige Martin, 
vinodlarnas skyddshelgon. Det ger en 
fingervisning om hur stor betydelse 
vinkulturen har här i trakten. 



Från Zagreb 
med kärlek 
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En originell souvenir från Zagreb är 
kravatten, kravata, oumbärlig för varje 
välklädd man. Denna accessoar har 
faktiskt kroatiskt ursprung, och namnet 
kommer från franskans “à la croate”. 
Fransmännen imponerades nämligen 
av de kroatiska soldaternas elegant 
knutna halsdukar på 1600-talet. 
Hur kravatten sedan utvecklades 
till slips inom den internationella 

modevärlden är en annan historia.
En av 1900-talets viktigaste 
uppfinningar, den moderna pennan 
penkala, uppfanns i Zagreb. Uppfinnare 
var ingenjören Eduard Slavoljub 
Penkala, och 1906 patenterade han 
den första stiftpennan i världen, 
och året därefter, 1907, den första 
reservoarpennan med fast bläck. 
Han lät tillverka dem i Zagreb och 
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exporterade till sjuttio länder. 
Denna pionjär kan tillskrivas inte 
mindre än åttio olika uppfinningar 

– till och med inom luftfarten. År 
1910, alltså bara några år efter 
de berömda uppfinnarbröderna 
Wright, konstruerade Penkala 
det första kroatiska flygplanet.
Den kroatiska varianten av 
pepparkaka paprenjak, som bakas 
av de gamla kvinnorna i Zagreb, är 
även den en verkligt genuin souvenir. 

Den ovanliga kombinationen av 
ingredienser - honung, valnötter och 
peppar – blir som en påminnelse om 
kontrasternas Zagreb. Licitar, en 
traditionell färgglatt dekorerad kaka 
gjord av honungsdeg i en hjärtform är 
typisk för centrala och östra Kroatien 
och skänks traditionellt som ett 
uttryck för kärlek och vänskap. De 
röda Šestine-paraplyerna, som hör 
till folkdräkten, är typiska för miljön 
i Zagreb och skyddar torgstånden 
på Dolac mot regn och sol. Som en 
personlig accessoar ger de en alldeles 
speciell karaktär åt gatubilden.
För antikvitetsälskaren finns det varje 
helgmorgon en originell utställning 
på torget Britanski trg, där man 
kan köpa antikviteter under bar 
himmel. Zagreb är en stad fylld av 
kreativ shopping - alltifrån små 
traditionella hantverksbutiker på 
Ilica, Zagrebs mest kända gata, 
till stora moderna köpcentra. Här 
finns något för var och en!
Zagreb är en stad som alltid får en 
speciell plats i besökarnas hjärtan.
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Zagreb är Kroatiens huvudstad

Folkmängd: 779.145 (2001)

Yta: 641 km2

Höjd: Zrinjevac 122 m.ö.h., Grič 158 m.ö.h., 
Sljeme 1.035 m.ö.h.

Klimat: kontinentalt 
Medeltemperatur på sommaren: 20˚C  
Medeltemperatur på vintern: 1˚C

Tidszon: UTC+1 

Landsnummer: Kroatien +385
Riktnummer: Zagreb (0)1

Valuta: kuna (kn)

Avstånd: Wien 370 km, Budapest 350 km, 
Venedig 380 km, Dubrovnik 600 km, Paris 1400 km, 
London 1600 km, Stockholm 1900 km.
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