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Norr

Medvednica är ett naturreservat och populärt 
friluftsområde för Zagrebborna. Norr om berget 
börjar området Zagorje med gröna kullar, 
romantiska slott och genuin landsbygd.
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Medvednica 
Medvednicas sluttningar är 
täckta av tät skog. Berget 
kallas ofta bara Sljeme efter 
den högsta toppen. Man kan 
ta spårvagn från Zagrebs 
centrum till Medvednica rätt 
ut i naturen. Det finns många 
stigar och vandringsleder, och 
man kan stärka sig med billig 
och vällagad mat i någon av 
de många bergshyttorna. I 
Medvednicas naturreservat 
finns många vilda växt- och 

djurarter och även gott om 
kulturella och geologiska 
minnesmärken. Ett exempel är 
Veternica, en kalkstensgrotta som 
breder ut sig på en yta över 10 
kvadratkilometer. Huvudgrottan 
är över två kilometer lång, och 
i grottans första 380 meter 
håller man öppet för besökare. 
Här kan man se ben efter 
grottbjörnar och beskåda (och 
faktiskt även adoptera) några 
av grottans nuvarande invånare 

- fladdermössen. I parken kan 
man besöka de silvergruvor där 
adelssläkten Zrinski utvann 
silver under 1500-talet, när 
greve Petar Zrinski fick rätten 
att bryta malm. Till följd av den 
tvåhundra år långa gruvdriften 
påstås det att det underjordiska 
systemet av gruvgångar sträcker 
sig hela vägen till Gornji grad 
(Övre staden) inne i Zagreb. 

www.pp-medvednica.hr 

Ärtsoppa
Efter en tre timmar lång promenad 
upp till toppen får hundratals 
vandrare varje helg sin belöning 
i form av en skål med ärtsoppa. 
Det är en mustig gryta med 
rökt kött, och den serveras med 
korv eller surkål. Soppan är 
god och värmande, och säkert 
också nyttig. Med en kall öl till 
är den en verklig njutning.
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Gornja Stubica 
Gornja Stubica är en fridfull 
plats med vacker utsikt över 
de omgivande kullarna. För 
de flesta kroater är namnet 
Gornja Stubica synonymt med 
Matija Gubec, ledaren för ett 
bondeuppror på 1500-talet. 
Gubec blev besegrad, bunden 
och fraktad i vagn till Zagreb, 
där man satte en glödgad 

järnkrona på hans huvud, 
innan han utan vidare åthävor 
avrättades genom att kroppen 
slets i fyra bitar. Den gamla 
linden, som står bredvid det 
charmiga gamla trähuset som 
nu är ett kafé, är det enda nu 
levande vittnet från Gubecs 
dagar. I närheten ligger det 
ståtliga	palatset	Oršić	med	

en utställning som berättar 
historien om Matija Gubec och 
livet i Zagorje.

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica 
Marija Bistrica är berömt för sin 
Mariakyrka och besöks årligen 
av hundratusentals pilgrimer. 
Den vackra lilla staden ligger i 
ett underskönt landskap, och 
själva votivkyrkan, tillägnad 
den Heliga Maria av Snön, 
som ligger vid det stenlagda 
stortorget, är verkligen vacker. 
Att kyrkan är tillägnad Maria 
beror på en undergörande staty 

från 1400-talet, föreställande 
en svart madonna med 
Jesusbarnet. Byns präst, som 
fruktade ett anfall från den 
osmanska (turkiska) armén, 
gömde undan statyn men dog 
innan han hann tala om var 
den låg. Flera decennier senare 
upptäcktes gömstället genom 
att statyn gnistrade. Därefter 
gömdes den en gång till, och 

upptäcktes igen på 1600-talet. 
Sedan dess har denna madonna 
tillbetts av många troende, som 
tillskriver den en helande kraft.

www.info-marija-bistrica.hr

“Licitarhjärtan” 
“Licitar”, de röda hjärtan som man 
kan köpa i samband med högtidsda-
gar och i souvenirbutikerna, är en 
traditionell dekoration och souvenir 
typisk för Zagreb och Zagorje. På 

“licitarhjärtat” står namnet på den 
plats man har besökt skrivet med 
sockerkristyr. Kanske står det också 
ett kärleksbudskap, ett ordspråk eller 
visdomsord. Man brukar ge “licitar-
hjärtat” som en kärleksförklaring, och 
ätbart är det också, åtminstone i teo-
rin. Att köpa ett är i alla fall inte fel!
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Belec 
Nedanför det höga berget 
Ivanščica	ligger	en	liten	
by, Belec, som ruvar på ett 
fascinerande exempel på 
kyrkoarkitektur, nämligen en 
kyrka tillägnad den Heliga 
Maria av Snön. Kyrkan är 
omgärdad av murar som skulle 
skydda mot den osmanska 
invasionen. Väggar och tak är 
prydda med fresker som målats 
av den lokale mästaren Ivan 

Ranger på 1700-talet. Det 
finns flera rikt smyckade och 
förgyllda altaren som tillverkats 
av skulptören Josip Schokotnigg 
från Graz. Kyrkan restaurerades 
nyligen, och den är väl värd ett 
besök, eftersom den är ett av 
mästerverken inom Kroatiens 
byggnadskonst i barockstil.

Lepoglava 
Lepoglava som ligger i närheten 
har också en stor kyrka. Den 
grundades av paulinermunkarna 
på 1300-talet. Paulinerna 
uppförde inte bara en magnifik 
kyrka och ett fantastiskt kloster, 
utan främjade även utbildning, 
sjukvård, konst och kultur, 
vilket har betytt mycket för 
staden. År 1786 utlyste kejsar 
Josef II ett dekret som upplöste 
Paulinerorden, och munkarna 

tvingades lämna Lepoglava. År 
1854 blev klosterbyggnaden ett 
fängelse. Kroatiens största fång-
vårdsanstalt finns än idag inrymd i 
de omgivande nyare byggnaderna. 
Klostret restaurerades 2001 och 
återlämnades till kyrkan. Fängelset 
är känt för att ha inhyst många 
politiska fångar, bland andra 
Josip Broz Tito och den sentida 
politikern	Franjo	Tuđman.
www.lepoglava-info.hr

Spetsar från Lepoglava
Ett av de hantverk som paulinermunkarna förde med sig till Lepoglava 
var konsten att knyppla spets. Än idag är staden känd för sina spetsar, 
och det finns särskilda skolor och verkstäder där man lär ut hantverket. 
Varje år hålls en internationell spetsfestival. Spetsarna från Lepoglava 
knypplas med pinnar, medan de lika berömda spetsarna från Pag virkas 
med nålar. Spetsarna från Hvar tillverkas av fiber från agaveblad.
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Trakošćan	
När man säger att Zagorje är 
fullt av slott som ser ut att vara 
hämtade direkt ur en saga, så 
är	det	i	första	hand	Trakošćan	
man tänker på. Dess höga vita 
torn och murar återspeglas 
i sjön, och tillsammans med 
omgivande skog och gröna 
kullar	skänker	slottet	Trakošćan	
en bokstavligen sagolik vy. 
Ursprungligen byggdes slottet 
som en liten fästning på 

1200-talet, men blev senare 
säte	för	släkten	Drašković,	som	
byggde om det till en borg i 
1800-talets och romantikens 
anda. Slottets välbevarade 
fyra våningar är i dag ett 
museum, där man kan gå från 
rum till rum och studera olika 
tidsepokers inredningsstilar.

www.trakoscan.hr
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Väster

Strax väster om Zagreb ligger ett område med 
böljande landskap, blomstrande småstäder och 
gamla herrgårdar. I fjärran kan man se de mörka 
konturerna	av	berget	Žumberak.	Här	kan	man	
vandra längs ensliga stigar genom hemlighetsfulla 
skogar.



18 19

Zaprešić
Staden	Zaprešić	kommer	för	
alltid att vara förknippad med 
Greve	Josip	Jelačić	(1801-1859).	
Han ledde kampen för kroatisk 
självständighet år 1848, och 
drog sig sedan tillbaka till sin 
herrgård	nära	Zaprešić.	Det	
omfattande och tidsödande 
arbetet med att restaurera 

Jelačićs	palats	Novi	dvori	(De	
nya palatsen) pågår fortfarande, 
men parken omkring är en 
riktig pärla. I ladan, delvis 
byggd av stockar och plankor, 
finns idag en konstsamling 
med verk av den lokale och 
självlärde målaren Matija 
Skurjeni, vars scener från livet 

på landsbygden kännetecknas 
av en surrealistisk, drömlik 
skönhet. Håll också utkik 
efter de slanka torn som 
markerar	släkten	Jelačićs	
familjegrav, byggd i nygotisk 
stil och skapad av Hermann 
Bollé, alltså samma arkitekt 
som ritade Zagrebs katedral. 

Novi Dvori erbjuder dessutom 
olika friluftsaktiviteter som 
till exempel vandringsleder i 
skogen och en golfbana.

www.muzej-matija-skurjeni.hr 
www.zapresic.hr
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Slottet	Lužnica
Ovanför majsfälten som sträcker 
sig	österut	från	Zaprešić	reser	
sig	slottet	Lužnicas	hörntorn.	
Dessa får byggnaden, som 
är ett lysande exempel på 
1700-talets slottsarkitektur, 
att se ut som ett franskt slott. 
Slottet har genom historien 
tillhört olika adelssläkter, 
men 1925 donerades det till 
nunneorden Vincent de Pauls 
barmhärtighetssystrar, som 
nu använder det som en plats 

för bön och meditation. 
Parken omkring slottet är 
genomtänkt anlagd och 
återställd i sitt ursprungliga 
skick från 1800-talet. Den 
är öppen för allmänheten på 
söndagseftermiddagar. Parken 
är känd för sina gamla ekar och 
sina många väldoftande örter 
som nunnorna använder för att 
krydda spritdrycker.

www.luznica.hr
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Samobor
Beläget vid foten av en samling 
gröna kullar, vid stranden 
av den stillsamt porlande ån 
Gradna, ligger Samobor, en 
av de bäst bevarade städerna 
i norra Kroatien. Många 
Zagrebbor kommer hit varje 
dag för att sitta på kaféerna vid 
Samobors stora torg och njuta 
av den lokala specialiteten 

“kremšnite”, en vaniljkaka som 

finns att köpa i alla konditorier 
i staden. De som gillar konst 
och konsthantverk kan finna 
många intressanta saker 
att se i Samobor. I Galleriet 
Zlatko Prica finns en samling 
konstverk av samtidens mest 
kända konstnärer, och modern 
fotokonst finns att beskåda 
på Fotogalleriet Lang. På 
Samobors stadsmuseum visas 

en utställning med kroatiska 
folkdräkter. Det finns alltså 
mycket att se i Samobor, och 
dessutom inbjuder naturen till 
behagliga promenader. Om 
man går upp till Anindol längs 
någon av de lummiga stigarna 
och fortsätter vidare genom 
skogen, kommer man till 
slut fram till den dramatiska 
utsikten över ruinerna efter 
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Samobors gamla stad från 
1200-talet.
Den bästa tiden att besöka 
Samobor är under påskens 
fastetid “fašnik”, särskilt då 
den sista veckohelgen före 
fettisdagen. Då fylls staden 
av festliga karnevalståg där 
många deltagare är utklädda 
och maskerade. 

www.samobor.hr 
www.tz-samobor.hr

Lokala matspecialiteter
Över hela Kroatien är Samobor känt för två specialiteter, som 
man tror daterar sig från den korta franska ockupationen i början 
av 1800-talet. Den mest kända är kanske “bermet”, den lokala 
versionen av vermouth, som är framställd av vin kryddat med 
exotiska frukter och aromatiska örter som malört. Om man inte 
gillar aperitifer, kan man ändå älska Samobors tjocka bruna senap 
med dess kraftiga och fylliga smak. Släkten Filipec har vårdat båda 
dessa traditionella produkter i flera generationer, och de finns att 
köpa i familjens butik som ligger ett stenkast från stortorget. 
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Samobors berg
Väster om Samobor sträcker 
Samoborbergen ut sig. Det 
är en mindre bergsrygg med 
lummiga skogar och med 
öppna gräsmarker på högre 
höjder. Hit är det lämpligt 
att göra dagsutflykter för att 
njuta av naturen. Den högsta 
punkten i Samoborbergen är 
den 879 meter höga toppen 

Japetić,	som	man	når	på	två	
timmars	vandring	från	Šoićs	
hus, en populär restaurang 
och knutpunkt för friluftslivet. 
Längst ned i sydöstra delen 
av bergsryggen reser sig 
den	branta	klippan	Okić,	på	
vars topp ruinerna efter en 
av de mäktigaste kroatiska 
medeltida fästningarna 

ligger.	På	Okićs	sluttning	
finns en etnografisk samling 
“Etno	kuća	pod	Okićem”,	ett	
privat museum i ett renoverat 
lantligt hus, där man kan se 
olika traditionella föremål och 
folkdräkter.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
På Samoborbergens 
sydsluttning, i det vackra 
landskapet präglat av mjuka 
kullar och vingårdar, ligger 
byn Plešivica. Förutom goda 
pinot-, chardonnay- och 
rieslingviner, är området också 
känt för sin portugieser, ett 
rött vin med fruktig smak, som 
i likhet med beaujolais ska 

drickas färskt. När de unga 
portugieservinerna är klara i 
oktober varje år, ställer man 
till med en stor lokal fest. På 
många av familjejordbruken 
i Plešivica kan man smaka 
på olika viner, och på vissa 
ställen kan man även få 
ost och charkuterier. På 
Zagrebs läns turistbyrå finns 

en bok om vinvägen genom 
Plešivica, med en lista över alla 
gårdsbutiker. 

www.tzzz.hr
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Žumberak
Det finns gott om orörd natur i 
närheten av Zagreb och många 
ställen som passar för en 
dagsutflykt.	Berget	Žumberak	
är säkerligen ett av de mest 
omtyckta. Bergsmassivet 
Žumberačka	gora	är	en	
förlängning av Samoborbergen, 
med en rad bergstoppar, 
trånga dalgångar och isolerade 

bergsbyar. Här kan man få se 
prydliga vedtravar och bodar 
för torkning av majs som ser ut 
som riktiga små hus. När man 
kör längs de slingrande vägarna 
möter man fler traktorer än 
bilar. En stor del av berget ingår 
i	naturreservatet	Žumberačka	
gora. Reservatets huvudkontor 
ligger i byn Slani Dol, väster om 

Samobor, och där kan man få 
all nödvändig information om 
vandrings- och cykelleder.

www.pp-zumberak-samoborsko-
gorje.hr

Krašić
Centret för det kroatiska katolska 
kulturarvet	ligger	i	Krašić,	en	
välmående	by	på	berget	Žumberaks	
sydvästsluttning. Här föddes 
Alojzije Stepinac (1898-1960), 
Zagrebs ärkebiskop, som greps 
och fängslades av kommunisterna 
1945. Han blev en symbol 
för det andliga motståndet 
gentemot statsmakten. I det lilla 
minnesmuseet beskrivs överskådligt 
de viktigaste händelserna i hans liv.
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Om man åker söderut från Zagreb blir det en färd 
genom Kroatiens historia. På många ställen kan 
man besöka romerska ruiner och lämningar efter 
medeltida städer, men regionens verkliga skatt 
är den unika arkitekturen hos de timmerhus som 
bevarats sedan 1800-talet.
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Andautonia 
Ovanpå ruinerna av den antika 
romerska staden Andautonia 
slumrar	den	lilla	byn	Ščitarjevo.	
Den romerska staden 
grundades här under det första 
århundradet av vår tideräkning, 
vid en knutpunkt där olika 
handelsvägar korsades i Savas 
floddal. Detta fornminne 
är numera en intressant 

arkeologisk park som är öppen 
för allmänheten. Här kan man 
ta en promenad på jämnt 
stenlagda romerska gator, eller 
kika på hur golvvärmesystemet 
i de antika badhusen fungerade. 
I slutet av april varje år 
anordnas Andautoniadagarna. 
De är tillägnade den romerska 
kulturen, och man arrangerar 

experimentella arkeologiska 
utgrävningar, serverar romersk 
mat och dryck samt anordnar 
spel och lekar för barn, som 
kan tävla med varandra i de 
romerska idrotterna. 

www.andautonia.com
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Vukomeričke	gorice
I	bergen	Vukomeričke	gorice,	
sydväst om orten Velika 
Gorica, finns en rik skatt av 
traditionell träarkitektur. 
Dessa bergstrakter, med 
byar utspridda på kullarnas 
toppar och med bokskogar 
och vingårdar, erbjuder en 
fullkomlig lantlig frid, långt 

från stadens hets. I byn 
Lučelnica,	25	kilometer	från	
Velika Gorica, ligger den Heliga 
Treenighetens kapell, byggt 
1935, med ett vackert kyrktorn. 
Invändigt är kapellet prytt 
med stora kuber av ekträ. Lite 
längre västerut ligger en ort 
som heter Gustelnica med den 

Helige Antonios kapell, en av 
de vackraste kyrkorna i trakten. 
Den har en gavel från 1800-
talet i form av en fronton som 
vilar på förgrenade träpelare, 
som påminner om stora krattor. 
Längre	söderut,	i	Lukinić	Brdo,	
ligger Johannes Döparens kyrka, 
byggd i början på 1900-talet, 

vars fronton vilar på kolonner 
som är prydda med sniderier i 
arabeskstil, ett resultat av de 
lokala snickarnas skicklighet. 
Bland de berömda träkyrkorna 
och kapellen utmärker sig också 
ett rustikt kapell tillägnat Sankt 
Göran. Det ligger på toppen 
av en kulle ovanför byn Lijevi 
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Štefanki. Dess tak har formen 
av en kon, och på toppen sitter 
en stor kyrktupp smidd i järn. 
Kapellet byggdes 1677, och ett 
kvarts sekel senare flyttades det 
med hjälp av rullande stockar 
till sin nuvarande plats. Kapellet 
är så litet att man har byggt in 
lösa block i den bakre väggen. 
På så sätt kan väggen öppnas 

under söndagsmässan, och 
församlingen kan stå utanför 
kyrkobyggnaden och ändå följa 
med i gudstjänsten.

Velika Mlaka
Ett av de mest kända exemplen 
på Kroatiens traditionella 
byggnadskonst i trä är Heliga 
Barbaras kyrka i Velika Mlaka, 
som ligger bara några kilometer 
söder om Zagreb. Kyrkan 
uppfördes under slutet av 
1600-talet, och den är byggd 
av tunga ekstockar. Interiören 
dekorerades på 1800-talet med 

verk av lokala bondemålare. 
Nästan varje kvadratcentimeter 
av väggarna är täckt med 
målningar som visar scener ur 
Heliga Barbaras liv, porträtt 
av helgon och överdådiga 
blomstermotiv.

www.tzvg.hr
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Sisak 
Det är inte många städer 
som har lika lång historia 
som Sisak. Under antiken var 
Sisak en romersk flodhamn 
och hette då Siscia. Under 
senare århundraden har 
Sisak spelat en nyckelroll i 
försvaret av Centraleuropa mot 
den invaderande osmanska 

armén. På stadens museum 
finns en fin samling med 
antika föremål, och utanför 
församlingskyrkan finns 
det kvar fragment av murar 
från romartiden. Tematiska 
historiska utställningar visas i 
den imponerande fästningen 
med tre stora torn, som reser 

sig ovanför stället där ån 
Kupa mynnar ut i den större 
floden Sava. Den 22 juni 
1593 samlades den kroatiska, 
slovenska och österrikiska 
armén nedanför fästningens 
murar, för att därefter tillfoga 
den numerärt överlägsna 
osmanska armén ett svidande 

nederlag. Detta satte stopp 
för det osmanska imperiets 
planer på en fortsatt erövring 
av Europa.

www.sisakturist.com
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Lonjsko polje
Lonjsko polje är det 
största skyddade naturliga 
våtmarksområdet i Kroatien. 
Det sträcker sig längs den östra 
stranden av floden Sava, som 
en serie av ängar, våtmarker 
och flodarmar. Lonjsko polje 
är en skattkammare när 
det gäller den traditionella 

träarkitekturen som bevarats 
i många av byarna, med sina 
pittoreska timmerhus, täckta 
av vinrankor och prydda med 
blomsterlådor. Floden Savas 
båda stränder förbinds med 
en gammaldags linfärja, som 
lägger ut från stranden så snart 
det samlats tillräckligt många 

bilar och passagerare som 
vill åka över till andra sidan. 
Varje år stiger vattnet i Sava 
över sina bräddar, och Lonjsko 
polje blir översvämmat, så att 
många av betesmarkerna blir 
till våtmarker. Tack vare detta 
naturfenomen har Lonjsko 
polje ett rikt djurliv, och det 

finns över 250 fågelarter här. 
Det är ett utmärkt område 
för cykelturer, och det är gott 
om värdshus, ofta inrymda 
i vackra gamla timmerhus. 
Här är cyklisterna välkomna 
gäster och kan ta in på bed 
and breakfast. Det finns två 
informationscentra i Lonjsko 
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polje,	det	ena	i	byn	Čigoč,	
mest känd för sina många 
storkar, och det andra i byn 
Krapje, som stoltserar med det 
största antalet bäst bevarade 
timmerhus. Båda byarna är 
lämpliga utgångspunkter 
för olika promenadstigar 
som leder längs kanalerna 

och genom Lonjsko poljes 
unika skogslandskap. Från 
Krapje kan man fortsätta till 
fågelreservatet	Krapje	Đol,	med	
ett av de största bestånden av 
häger i hela Europa. 

www.pp-lonjsko-polje.hr

Vita storkar
Från april till slutet av augusti blir Lonjsko polje häckningsplats för 
en tredjedel av hela Kroatiens bestånd av vit stork. Cirka 500 storkpar 
samlas här tack vare överflödet av mat: insekter, grodor och fisk. De 
bygger bo och föder upp sina ungar, innan de flyger tillbaka till Afrika 
där de övervintrar. Den by som är mest känd för sina många storkar är 
Čigoč.	Där	finns	nästan	inte	en	skorsten	eller	en	påle	utan	ett	storkbo.

www.turizam-smz.hr
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Jasenovac 
Ett av Kroatiens viktigaste 
minnesmärken från andra 
världskriget ligger söder om 
Lonjsko polje, i den stillsamma 
lilla staden Jasenovac vid 
floden Sava. Mellan 1941 och 
1945 låg här ett förintelseläger 
upprättat av den pronazistiska 
Ustaša-regimen. Här dödades 

uppskattningsvis 70 000 
judar, serber, romer och 
kroatiska antifascister. En 
multimediautställning med 
en samling av foton, gamla 
journalfilmer och intervjuer 
med överlevande lägerfångar 
berättar historien om detta 
läger. Högt ovanför området 

där lägerbyggnaderna låg 
en gång svävar i dag en stor 
betongblomma, ett monument 
som med sin stilrena, moderna 
skönhet får varje besökare att 
minnas och tänka efter. 

www.jusp-jasenovac.hr 



SV. IVAN ZELINA

VARAŽDIN

LUDBREG

OPEKA

VARAŽDINSKE TOPLICE

ZAGREB

Vinvägarna vid 
Sveti Ivan Zelina
Varaždin
Ludbreg
Opeka

Öster

Barockstaden	Varaždin	är	en	av	de	vackraste	
städerna i Kroatiens inland, men även utanför 
staden väntar många överraskningar.
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Vinvägarna 
vid Sveti Ivan 
Zelina 
Bönderna i det kuperade 
området runt staden Sveti 
Ivan Zelina har i generationer 
vårdat sina vinodlingar. Vinerna 
från detta område (bland 
annat Kraljevina Zelina, ett 

vin framställt av en lokal 
druvsort) blir mer och mer 
populära, och många av de 
lokala vinproducenterna öppnar 
gärna sina källare och erbjuder 
turisterna att provsmaka. På 
Zelinas stadsmuseum kan man 
få en karta över vinvägarna, 
eller följ bara de bruna 
markeringarna. Om man vill 

avnjuta vin och mat i en mer 
formell atmosfär, kontakta 
turistbyrån. De tipsar gärna om 
de bästa restaurangerna.

www.tzzz.hr
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Varaždin	
Varaždin	är	en	av	de	bäst	
bevarade barockstäderna i 
Centraleuropa. Här kan man 
ta en promenad på gatorna i 
centrum, som kännetecknas av 
vackra pastellfärgade fasader, 
palats och kyrkor. Under 1800-
talet var staden under en kort 
tid Kroatiens huvudstad, vilket 

är orsaken till att så många 
adelssläkter lät bygga sina 
luxuösa palats just här. Gamla 
stan ligger omgiven av en 
grön park nära centrum. Dess 
imponerande byggnadsstil 
minner om de dagar när 
Varaždin	var	en	befäst	stad	
som försvarade norra Kroatien 

mot den osmanska armén. 
Nedanför solida medeltida torn 
på en innergård i renässansstil, 
med ett tillhörande cirkulärt 
galleri, kan man titta på 
Stadsmuseets historiska 
samlingar. Från fortet leder en 
hängbro över till barockpalatset 
Sermage, som inrymmer ett 
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galleri med verk av såväl 
gamla mästare som moderna 
konstnärer.	I	Varaždin	finns	
ännu ett intressant museum, 
nämligen det entomologiska 
museet Insekternas värld. 
Här finns en stor samling av 
fjärilar och modeller som visar 

småkrypens hemliga liv i närbild. 
De trädgårdsintresserade 
bör absolut besöka stadens 
kyrkogård. År 1906 lät 
kyrkogårdens chef, som även var 
en berömd botaniker, Hermann 
Haller, arrangera kyrkogården 
som en ornamental park. Med 

sina vintergröna häckar och 
formklippta buskar är denna 
kyrkogård ett unikt exempel 
på utsökt landskapsarkitektur, 
utan att detta på minsta sätt 
stör kyrkogårdsfriden. 

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg
Ludbreg blev ett pilgrimsmål 
1513 enligt ett av påven 
utfärdat dekret, som 
tillkommit sedan en präst som 
tjänstgjorde under en mässa 
för ett ögonblick tvivlat på 
att brödet och vinet verkligen 
hade förvandlats till Kristi blod 
och lekamen. Inför hans ögon 
förvandlades då vinet till riktigt 
blod. Det bevaras än i dag i 
Trefaldighetskyrkan i ett gyllene 

skrin, donerat av grevinnan 
Batthany. Hennes släkt ägde 
det palats som är en av de 
allra vackraste byggnaderna i 
denna lilla landsortsstad. Varje 
söndag i slutet av augusti och 
början av september är det 
många pilgrimer som vallfärdar 
till Ludbreg för att delta i en 
säregen procession.

www.tz-ludbreg.hr

Opeka 
I	bergen	väster	om	Varaždin	
ligger Opeka som en grön oas. 
Det är ett arboretum från 1800-
talet och en av de vackraste 
botaniska trädgårdarna i landet. 
Det var familjen Bombelles som 
anlade parken och arrangerade 
den i engelsk stil. Parken har 
överlevt det barockpalats 
som ägarna bodde i, men som 
idag tyvärr ligger i ruiner. I 
trädgården finns hundratals 

olika träd från hela världen, 
däribland flera sällsynta och 
exotiska arter. Den närbelägna 
staden Vinica är känd för sitt 
vin och sitt källvatten. Prova 
själva, både vinet och vattnet!

www.dvorci.hr
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DONJA KUPČINA

Baraćeve špilje

Crna Mlaka

KARLOVAC

Plitvička jezera

Dobra

Kupa

OZALJ

SLUNJ

ZAGREB

Karlovac
Donja	Kupčina
Ozalj
Slunj
Plitvicesjöarnas nationalpark
Droppstensgrottorna	i	Barać

Söder

Floder, sjöar och vattenfall är bara en liten del av 
det vackra sceneri som väntar turisten sydväst om 
Zagreb. Plitvicesjöarnas nationalpark är känd för att 
vara en av Europas mest magnifika naturupplevelser, 
men även de gamla städer, fästningar och slott 
som ligger utspridda längs med hela vägen ger 
landskapet en särskild prägel. Detta gör att färden 
ner till Plitvice blir en upplevelse i sig.
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Karlovac 
Staden Karlovac är belägen där 
fyra vattendrag rinner samman. 
Den grundades av ärkehertig 
Karl av Steiermark under sent 
1500-tal, som en fästning för 
att försvara Centraleuropa från 
invasionen av den osmanska 
armén. Försvarsmurarna är 
raserade sedan länge, men i 
stadsparken kan man ännu ana 
konturerna av den stjärnform 

som fästningen var byggd i. Om 
man tar en kort promenad från 
stadens centrum kommer man 
fram till ån Koranas lummiga 
stränder. Här är det perfekta 
stället om man vill njuta 
av solen eller kanske mata 
svanarna. 

www.karlovac-touristinfo.hr

Svarta storkar i Crna Mlaka 
I närheten av motorvägen mellan 
Zagreb och Karlovac utbreder sig 
det skogiga våtmarksområdet Crna 
Mlaka, och här finns ett mycket 
rikt fågelliv. Området är speciellt 
värdefullt, eftersom det är hemvist 
för de sällsynta svarta storkarna. 
De är till skillnad från de vanligare 
vita storkarna mycket känsliga för 
mänsklig närvaro och häckar bara 
i den djupa skogens trygga famn.

www.tzzz.hr
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Donja	Kupčina	
I många byar väster om 
Zagreb finns det fortfarande 
gamla trähus, och bland 
de vackraste är de som 
ligger	i	byn	Donja	Kupčina	
sydost om Karlovac. I det 
lilla Hembygdsmuseet finns 
en kulturmärkt grupp av 
lantbruksbyggnader från 
1800-talet, arrangerade runt 
en liten gräsplan. Dessutom 

finns det gamla handvävda 
tyger och broderade dräkter  
att se på museet.

www.tzzz.hr

Ozalj 
Nordväst om den större staden 
Karlovac ligger en liten stad som 
heter Ozalj, och högt uppe på 
klippan ovanför staden och den 
slingrande ån Kupa reser sig ett 
ståtligt slott, som har spelat en 
viktig roll i historien om de båda 
största kroatiska adelssläkterna, 
Zrinski och Frankopan. I slottet 
finns ett museum som på ett 
överskådligt sätt förtäljer om 

livet på slottet under höjdpunkten 
av dess storhet under 1600-talet. 
Vattenkraftverket Munjara i floden 
Kupa påminner till sin byggnads-
stil också om ett slott. Det byggdes 
1908 av österrikarna i en lekfull 
nygotisk stil. Maskineriet tillver-
kades i Österrike och togs i drift 
1926. Det fungerar än i dag och 
kan fortfarande generera ström. 
www.ozalj-tz.hr
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Slunj 
Om man åker från Zagreb till 
Plitvicesjöarna, kan man gärna 
rasta i Slunj, en liten stad som 
klättrar på sluttningen ovanför 
ån Korana. Nere vid vattnet 
ligger den lilla byn Rastoke, där 
forsande grenar av en annan 
å,	som	heter	Slunjčica,	driver	
en rad vattenkvarnar. Här kan 

man promenera genom en 
fascinerande labyrint av kanaler 
och träbroar. Restaurangerna 
utmed ån serverar nyfångad 
öring.

www.tz-slunj.hr

Forsränning
Många av de bästa resmålen för dem som gillar forsränning på snabba 
vatten	ligger	i	närheten	av	Karlovac.	Det	närmaste	är	i	ån	Mrežnica,	som	
med sina strida forsar ligger inklämd i en trång dal mellan skogklädda 
kullar. Ån Korana, som börjar i den norra delen av sjösystemet i Plitvice 
och strömmar genom en rad dramatiska klyftor, är också mycket 
spännande. En bit längre bort rinner den snabba ån Kupa, som flyter 
fram i strida forsar mellan höga bergstoppar i området Gorski kotar.

www.tzkz.hr
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Plitvicesjöarnas nationalpark
Det största naturskyddade 
området i hela Kroatien och 
ett av landets mest populära 
turistmål är Plitvicesjöarnas 
nationalpark. Här kan man 
vandra genom ett landskap 
fyllt av unik och oförglömlig 
skönhet. Hjärtat av 
nationalparken utgörs av ett 
antal grunda, turkosfärgade 

sjöar, som sammanlänkas av en 
mängd fantastiska vattenfall 
som leder vattenflödet nedåt 
från sjö till sjö. Dessa kaskader 
har skapats genom att vattnet 
under tusentals år har flödat 
genom kalkstensterrängen 
och dragit med sig partiklar 
som sedimenterat och 
långsamt byggt upp barriärer 

av travertin, som är en sorts 
kalksten. Denna process 
av sedimentering pågår 
fortfarande, och det bevisas 
av de små silverglittrande 
utfällningar av travertin 
som lägger sig på stenar och 
vattenväxter i sjöarna. 
Dånet från fallen och forsarna 
utgör en märklig kontrast 

till de större sjöarnas totala 
frid, där det enda som bryter 
tystnaden är grodornas glatt 
kväkande kör. På höjden 
ovanför sjön tornar gran- och 
bokskogen upp sig. Det är en 
utmärkt livsmiljö för rådjur, 
varg, lo och björn.
Parken är mycket väl 
tillrättalagd, och det är lätt 
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att hitta längs de tydligt 
markerade stigarna, som leder 
till sjöarna och till träbroarna 
över de livliga bäckarna. 
Inträdesbiljetten till parken 
gäller också om man vill åka 
med båtarna som går från den 
ena änden till den andra i den 
största av sjöarna, och för att 
åka med det elektriska tåget 

som kör längs den östra sidan 
av parken och förbinder de 
båda huvudingångarna.

www.np-Plitvicka-jezera.hr

Droppstensgrottorna	i	Barać
Öster om Plitvicesjöarna 
utbreder sig ett klippigt område 
med många grottor. De mest 
lättillgängliga	är	Barać-
grottorna, där man kan följa 
med på en 40 minuter lång 
guidad tur genom underjordens 
dramatiska scenerier, som 
skapas av stalagmiter och 
stalaktiter. Dessa grottor 

är en omtyckt boplats för 
fladdermöss, och all den 
spillning som de lämnar efter 
sig utgör kanske en mindre 
trevlig sevärdhet.

www.baraceve-spilje.hr
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KRAPINA

PREGRADA

VINAGORA

VELIKI TABOR

KUMROVEC

TUHELJSKE TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICEKLANJEC

ZAGREB

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora

Nordväst

En rundtur genom den västra delen av Zagorje tar 
besökaren genom ett landskap av gröna kullar, och 
från topparna ser man ut över vingårdar, kyrkor och 
slott, vackert som på ett vykort.
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Krapina
Vid foten av några rundade kul-
lar ligger staden Krapina, regio-
nens centrum, känt som den 
förhistoriska krapinamännis-
kans hemort. Krapinamänniskan 
var en neandertalmänniska, 
som levde och jagade här 
redan för trettiotusen år 
sedan. År 1899 gjorde Dragutin 
Gorjanović	Kramberger	den	för-
sta upptäckten av förhistoriska 
lämningar i området, närmare 

bestämt i byn Hušnjakovo, 
Krapinas närmaste grannby. 
Detta har gjort regionen till 
en av de platser där man har 
funnit flest lämningar efter 
neandertalare i hela Europa. 
Multimediautställningen, 
som kan beskådas på själva 
utgrävningsplatsen, avslöjar på 
ett fascinerade sätt hur nean-
dertalarna levde. De föremål 
som man har funnit här tyder 

på att neandertalarna levde i 
stora familjegrupper och jagade 
större däggdjursarter med 
vapen av sten. I andra änden 
av staden, på Trški vrh, finns 
en magnifik kyrka tillägnad 
Heliga Maria, ett av Zagorjes 
populäraste vallfartsmål till den 
Heliga Jungfruns ära. Kyrkan 
uppfördes 1750, och här finns 
en undergörande Mariastaty, 
som hämtades hit från det 

heliga landet av en pilgrim år 
1669. Kyrkan omges av en serie 
runda arkader, och invändigt är 
den överdådigt smyckad med 
vackra takmålningar av Anton 
Lerchinger och rikt dekorerade 
altaren skapade av två av 
barockarkitekturens mästare, 
Anton Mersi från Slovenien och 
Filip Jakob Straub från Österrike.
www.mhz.hr 
www.tzkzz.hr



74 75

Veliki Tabor
Slottet Veliki Tabor, med sina 
stora halvcirkelformade torn, 
reser sig majestätiskt över det 
lummiga landskapet på toppen 
av en kulle. Det är en av de 
största sevärdheterna i trakten, 
och ett verkligt landmärke för 
området Zagorje. Detta befästa 
palats byggdes i början av 
1500-talet, när det osmanska 
imperiet stod på höjden av sin 
militära makt. Under senare 
fredstider byggdes fästningen 

om till ett bostadspalats, och 
inne på borggården uppfördes 
arkader. Museet i mitten av 
borgen innehåller konstverk som 
upptäcktes under restaureringen 
av slottet och en magnifik 
inredning i renässansstil. 
Veliki Tabor är hem till den 
traditionella Tabor Film Festival, 
tillägnad kortfilm.

www.velikitabor.com

Veronika Desinićka
På slottet Veliki Tabor får man med all säkerhet höra historien om 
Veronika	Desinićka,	som	levde	på	1500-talet.	Hon	var	en	bondflicka	vars	
skönhet förtrollade den unge adelsmannen Friedrich Celjeski. Friedrich 
var redan gift med en flicka från den mäktiga familjen Frankopan, och 
hans plötsliga utbrott av kärlek till Veronika orsakade stor kalabalik. 
Enligt legenden satte Friedrichs far, greve Herman Celjski, de de båda 
förälskade ungdomarna i fängelse i varsitt torn långt ifrån varandra. Den 
olyckliga Veronika förhördes och dömdes till slut för häxeri. Hennes kropp 
murades in i någon av väggarna på Veliki Tabor. Än i denna dag kan 
man höra hennes klagan under månljusa nätter. Till minne av hjältinnan 
i denna kärlekstragedi tilldelas de vinnande filmerna på Tabor Film 
Festival ett roligt och lite makabert pris i form av Veronikas dödsskalle.

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
Ett omtyckt utflyktsmål för hela 
familjen är byn Kumrovec. Här 
finns restaurerade traditionella 
hus i museet Staro selo (Gamla 
byn). Det är egentligen ett 
etnografiskt friluftsmuseum 
och består av en mycket 
pittoresk samling hus med 
halmtak från 1800-talet. Här 
visas olika bruksföremål och 
gamla jordbruksredskap som 

bönderna använde på åkrarna. I 
många hus kan man se exempel 
på traditionella hantverk 
som broderi och “licitar”-
bakverk i starka färger gjorda 
av byns konditor. De lokala 
hantverkarna visar gärna upp 
sina yrkeskunskaper, och man 
kan själv få prova på att dreja.

www.mss.mhz.hr

Josip Broz Tito
Kumrovec är också känt som platsen där den kroatiske kommunistledaren 
Josip Broz (1892-1980) föddes. Josip Broz, mer känd som Tito, vilket 
egentligen var hans täcknamn som partisan, ledde den jugoslaviska 
antifascistiska motståndsrörelsen under andra världskriget och 
blev grundaren till efterkrigstidens federala stat Jugoslavien. Huset 
där Tito växte upp ingår idag i museet Staro selo (Gamla byn). I 
huset visas många föremål som berättar om Titos liv och karriär.
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Klanjec
Beläget i en djup dalgång vid 
foten av en kulle brer den 
lilla staden Klanjec ut sig 
runt det schackrutiga torn 
i svart och vitt som hör till 
den franciskanska kyrkan 
från 1600-talet. Kyrkan 
byggdes ursprungligen som 
ett mausoleum för den 
mäktiga släkten Erdödy. 

Nyligen restaurerades två 
vackra sarkofager från denna 
familjegrav, och de finns nu 
utställda i en särskild krypta. 
Emerik Erdödys sarkofag vilar 
på utsökt dekorerade ben och är 
ett av de vackraste exemplen på 
centraleuropeisk gravsmyckning 
i barockstil. Mittemot kyrkan 
finns ett galleri tillägnat 

skulptören	Antun	Augustinčić	
(1900-1979) som föddes i 
Klanjec, studerade i Zagreb och 
Paris, och blev en av de mest 
eftertraktade skulptörerna i sin 
tid. Mitt i galleriet står en replik 
av en monumental ryttarstaty 
som heter “Mir”, vilket betyder 
fred. Originalet står framför 
FN-byggnaden i New York. 

Augustinčić	är	begravd	i	
trädgården här, och på hans 
grav står en skulptur av en 
sårad soldat. 

www.klanjec.hr 
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
Nedanför bergssluttningarna 
norr om Krapinske Toplice 
ligger en liten stad, Pregrada, 
som verkar ännu mindre i 
skuggan av kyrkans båda 
höga torn. På grund av sin 
storlek brukar denna kyrka 
kallas för Zagorjes katedral. 
Där finns en stor kyrkorgel 
som var tänkt att placeras i 
katedralen i Zagreb, men den 

ratades med motiveringen att 
piporna inte ljöd tillräckligt 
starkt för en storstadskatedral. 
Den sista söndagen i 
september varje år kommer 
folk från omkringliggande 
byar hit för att vara med på 
druvskördsfestivalen, när man 
dansar och sjunger folkvisor.

www.pregrada.hr

Vinagora
Om man vill se en av de 
vackraste vyerna i trakten 
kan man åka till byn Vinagora 
väster om Pregrada. Där högt 
uppe på toppen av en grön 
kulle, tronar en Mariakyrka. 
Ursprungligen var den 
omgiven av murar till skydd 
mot alla fientliga attacker, 
men idag omgärdas den av 
en serie arkader som ger en 

fantastisk panoramautsikt 
över Zagorjes kullar.
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Kroatiens nationalsång
Strax	intill	kurortshotellet	Terme	Tuhelj	ligger	slottet	Mihanović,	ett	
adelspalats från 1700-talet, som har fått sitt namn efter poeten 
och	diplomaten	Antun	Mihanović	(1796-1861),	som	ofta	bodde	här,	
eftersom	han	var	bror	till	slottets	härskarinna,	grevinnan	Brigljević.	
Mihanovićs	kärlek	till	Zagorjes	landskap	inspirerade	honom	till	dikten	
Kroatien, vårt hemland, som senare blev landets nationalsång.
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Zagrebs stads turistbyrå  
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10000 Zagreb

www.zagreb-touristinfo.hr 
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