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Medvednica er både et beskyttet naturreservat og
Zagreb-borgernes foretrukne udflugtssted. Nedenfor
den nordlige side af Medvednica ligger Zagorje, et
område der er rigt på grønne bakker, romantiske
slotte og en uberørt landsbykultur.

TRAKOŠĆAN
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Medvednica
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Skråningerne på Medvednica
(som ofte også kaldes Sljeme efter
navnet på bjergets top) er fyldt
med tæt skov og et oplagt sted at
slappe af i naturen. Man kan tilmed komme dertil med sporvogn
fra byens centrum, hvilket tilfører
oplevelsen noget ekstra. Tager
man vandrestøvlerne på nakken,
er der mulighed for at vælge en af
de mange afmærkede stier, som
fører til et af vandrehjemmene,
hvor man kan få et billigt, frisk

Smag på bønnesuppen

tilberedt og nærende måltid mad.
Naturparken Medvednica er desuden hjemsted for en lang række
plante- og dyrearter og er rig på
mange spændende, kulturelle og
geologiske seværdigheder. En af
dem er grotten Veternica, som
strækker sig over et 10 km2 stort
karstklippe-terræn. Hovedgrotten
er mere end 2 km lang, og de
første 380 m er åben for publikum.
Her kan man se skeletter af grottebjørnen og besøge vore dages

grottebeboere – flagermusene.
Bliver man vild med dem, er der
mulighed for at adoptere dem.
Besøg også naturparkens sølvmine,
hvorfra familien Zrinski udvandt
sølv fra det 16. århundrede, da
grev Peter Zrinski fik ret til at
udvinde dette ædelmetal. Efter
to århundreders minedrift mente
man, at systemet med underjordiske gange havde strakt sig helt til
Gornji grad i Zagrebs centrum.
www.pp-medvednica.hr

Den bedst tænkelige præmie, der
efter tre timers vandring venter
de hundredvis af søndagsvandrere,
er en skål varm bønnesuppe på
toppen af Sljeme. Det er en tyk
suppe, kogt på røget kød, og den
serveres som regel med pølser
eller sauerkraut. Den smager
vidunderligt, den varmer – nogle
mener ligefrem den er sund - og
med en kold øl er det under alle
omstændigheder en ren nydelse.

7

Gornja Stubica
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Gornja Stubica byder
på landsbyidyl og smuk
panoramisk udsigt til de
omkringliggende bjerge. For
de fleste kroater er navnet
Gornja Stubica synonymt
med Matija Gubec, lederen
af det store bondeoprør i
det 16. århundrede. Gubec
led nederlag, blev bundet til

en vogn og bragt til Zagreb,
hvor han blev kronet med
brændende jern og uden videre
ceremonier sønderlemmet. Et
gammelt lindetræ tæt ved
et sødt gammeldags træhus
(hvor der i dag er café), er det
eneste vidnesbyrd fra Matija
Gubec’ tid. I det nærliggende
smukke palads Oršić findes der

en samling af artefakter, som
fortæller den fascinerende og
gruopvækkende historie om
Matija Gubec og livet i Zagorje.

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
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Marija Bistrica er et af de mest
besøgte Maria-helligsteder
i Kroatien. Hertil valfarter
hvert år tusindvis af troende
pilgrimme. En charmerende
lille by, beliggende midt i
en overdådig natur, som
også er hjemsted for Skt.
Maria af Sne-kirken på det
brostensbelagte torv. Kirken er

Kager og kærlighed

dedikeret til Jomfru Maria på
grund af en mirakuløs statue
af Madonna med Barnet fra
det 15. århundrede. Af frygt for
den tyrkiske invasion skjulte
den daværende præst statuen,
og han døde, inden han nåede
at afsløre skjulestedet. Nogle
årtier senere blev skjulestedet
imidlertid fundet, da statuen

lyste op. Siden da blev statuen
endnu engang skjult for endelig
at blive genfundet i det 17.
århundrede. Den er siden da
blevet tilbedt af mange, for
hvem statuen tilskrives magiske
kræfter.

www.info-marija-bistrica.hr

De stærkt røde ingefærs-hjertekager Licitarska srca – sælges ved helligsteder,
kirkemesser og i souvenirbutikker og er
11
en traditionel pyntegenstand og et minde
om Zagreb og Zagorje. På kagen er der
med hvidt sukker skrevet navnet på det
sted, som du har besøgt, og nogle gange
kan man også finde et kærlighedsdigt
eller nogle visdomsord. Kagen gives ofte
også som et kærlighedstegn, og kan i
princippet også spises. Vælg selv, om du
vil forkæle dig selv - eller en anden ...

Belec
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Under det høje bjerg Ivanščica
ligger den lille landsby Belec,
hvor man finder Skt. Maria af
Sne-kirken - et enestående
eksempel på kirkearkitektur.
Kirken er omgivet af mure,
som oprindelig skulle beskytte
den mod den osmanniske
invasion, og indvendig er
den udsmykket med 1700tals fresker af mesteren Ivan
Ranger og mange forgyldte

Lepoglava
altre af billedhuggeren
Josip Schokotnigg fra Graz.
Kirken, der for nylig er blevet
restaureret, er et mesterværk
inden for kroatisk barok og også
af den grund et besøg værd.

Lepoglava er et stort helligsted,
største fængsel ligger i dag i de
som i det 14. århundrede blev
nærliggende, nyere bygninger, og i
grundlagt af Pauliner-ordenen.
2001 blev klosterbygningerne givet
De byggede ikke kun den flotte
tilbage til kirken. Selve fængslet er
kirke og klostret, men ydede
også kendt som den fangekælder,
desuden en stor indsats inden for hvor mange kendte politiske
uddannelse, medicin, kunst og
fanger er blevet anbragt gennem
kultur her i byen. Ved et dekret fra tiden, herunder bl.a. Jugoslaviens
kejser Josef II blev den paulinske
mangeårige præsident Josip Broz
orden opløst, og de rejste i 1796
Tito og det selvstændige Kroatiens
fra Lepoglava. I 1854 blev klostret første præsident Franjo Tuđman.
www.lepoglava-info.hr
omdannet til fængsel. Kroatiens
Kniplinger fra Lepoglava
Et af de håndværk, som Pauliner-ordenen bragte til Lepoglava, var
kniplingskunsten. I dag er Lepoglava et af kniplingscentrene i Kroatien
med kendte skoler, værksteder og sågar en international kniplingsfestival,
som afholdes hvert år. De berømte Lepoglava-kniplinger laves på
kniplebræt, mens den ligeså berømte Pag-knipling laves med pind
og kniplingerne på øen Hvar laves med Agave-bladenes nåle.
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Trakošćan
14

Når man siger, at Zagorje er
et område med eventyrslotte,
så tænker de fleste først
og fremmest på Trakošćan.
Omkranset af grønne skove
og bakker og med høje, hvide
tårne og mure, som spejler sig
i søen, er slottet Trakošćan
virkelig et umanerligt smukt
billede. Det blev først bygget
som en lille forsvarsfæstning i
det 13. århundrede, men senere

overtaget af liebhaverfamilien
Drašković, som i det 19.
århundrede ombyggede det til
det romantiske slot, vi kender
i dag. På alle fire etager af det
velbevarede slot er der museum,
hvor de besøgende ledes fra
rum til rum med forskellige
stilinteriører.

www.trakoscan.hr
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Vest

Zaprešić
Slottet Lužnica
Samobor
Samobors bjerge
Plešivivca
Žumberak
Tæt ved Zagreb, lidt vest for byen, finder man et
dejligt område med et mylder af livlige småbyer,
der huser tidligere tiders adelige godser. Længere
væk kan man skimte de mørke silhuetter af bjerget
Žumberak, hvis skjulte, hemmelighedsfulde stier
tiltrækker mange eventyrlystne vandrere.
16
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Zaprešić
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Navnet grev Josip Jelačić
(1801-1859) er uløseligt
knyttet til byen Zaprešić. I 1848
førte Jelačić an i kroaternes
kamp for selvstændighed,
hvorefter han trak sig tilbage til
sit gods i nærheden af Zaprešić.
Arbejdet med det store og
langvarige arbejde på Jelačić’

palads, Novi dvori, er stadig i
gang, men parken rundt om
paladset er i sig selv en dejlig
oplevelse. I godsets ladebygning,
findes i dag galleriet Matija
Skurjeni, som har taget navn
efter en lokal, autodidakt
kunstmaler, hvis værker er
udstillet på stedet. Malerierne

skildrer scener fra landsbylivet
udført i surrealistisk,
drømmeagtig skønhed. Bemærk
også de smalle, nygotiske
tårne på familiegravstedet
Jelačić. De er udført af
arkitekten Hermann Bollé,
som også står bag katedralen
i Zagreb. Med sine skovstier

og golfbaner byder Novi Dvori
desuden på masser af skønne
rekreationsmuligheder.

www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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Nonneslottet Lužnica
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Over majsmarker, som breder
sig fra Zaprešića mod øst,
hæver slottet Lužnica sig med
sine stolte hjørnetårne, et
usædvanligt smukt eksempel
på adelige paladser fra det
18. århundrede og beslægtet
med de slotte man finder i
Frankrig. Flere adelsfamilier
har ejet slottet, og i 1925
blev det overdraget til
nonnerne af Vinko Paulskiordenen, som i dag bruger

det til bøn og meditation.
Den smukt anlagte park der
omkranser paladset, har fået
sit oprindelige udseende fra
det 19. århundrede tilbage.
Den er åben for publikum
søndag eftermiddag, hvor der
er mulighed for at beundre de
gamle egetræer og de talrige
aromatiske planter, som
nonnerne laver likør af.
www.luznica.hr
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Samobor
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Samobor ligger i en dal
omkranset af grønne bjerge ved
den lille flod Gradna, hvis rislen
altid høres. Samobor er en af
de bedst bevarede småbyer i
det nordlige Kroatien, og den
besøges dagligt af mange
Zagreb-borgere, som elsker at
sidde på byens cafeer på torvet
og nyde de kendte Samoborcremesnitter, som laves i alle

byens konditorier. Hvis man er
interesseret i kunst og gamle
håndværk er Samobor ligeledes
et oplagt udflugtsmål. Værker
af en af de mest populære
moderne billedkunstnere er
samlet i Galleri Zlatko, og
nyere fotografiske værker
finder man i Fotogalleri Lang.
Nævnes bør også Bymuseet
med en samling af farverige

folkedragter. Samobor er også
et perfekt udgangspunkt for
en spadseretur i naturen. Hvis
man tager en af skovstierne,
som fører opad til Anindol, og
fortsætter gennem skoven,
så konfronteres man med et
dramatisk sceneri af ruinerne af
Samobors Stari grad (Gamle by),
som stammer tilbage fra det 13.
århundrede.

23

Lækkerier fra Samobor
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Et rigtig godt tidspunkt at
besøge Samobor på, er under
karnevalet. Især den sidste
weekend inden karnevalsugen,
hvor byen overtages af de glade
karnevalsoptog og de mange
udklædte besøgende, kan
anbefales.
www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr

Samobor er i hele Kroatien kendt for to specialiteter, som man mener
stammer fra perioden under den kortvarige franske besættelse i
begyndelsen af det 19. århundrede. Den mest kendte specialitet er nok
bermet, den lokale version af vermouth, som laves af vin beriget med
sydfrugter og aromatiske planter, herunder f.eks. absint. Hvis man ikke
er til aperitiffer, vil man nok sætte større pris på en anden specialitet,
nemlig den kraftige, brune sennep med stærk frugtsmag. Familien
Filipec har i generationer taget hånd om begge disse traditionelle
produkter, som kan købes i familiens butik et stenkast fra byens torv.

25

Samobors bjerge
26

Tæt ved Samobor mod vest
breder Samobors bjergområde
sig - en mindre bjergkæde rig
på tætte skove og lysninger
på toppen og et ideelt mål for
rekreative endagsudflugter,
hvor batterierne kan oplades.
Samobor-bjergenes højeste
punkt er Japetić (879 m), som
man kommer til efter to timers

vandring fra Šoić’ hus, en
populær udflugtsrestaurant,
der tilbyder mange
rekreationsmuligheder. På
bjergenes sydøstligste punkt
hæver stejle Okić sig, på hvis
top man finder ruinerne af en
af de stærkeste fæstninger
fra den kroatiske middelalder.
På Okić’ skråninger ligger

Etnohuset under Okić, et
privat museum i et restaureret
landsbyhus, hvor man kan se og
opleve forskellige traditionelle
genstande og nationaldragter.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
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Landsbyen Plešivica ligger
ved Samobors sydlige
bjergskråninger i det
vidunderlige bakkede landskab,
som brydes af marker med
vinstokke på række. Foruden de
glimrende pinot-, chardonnayog risling-vine, er dette
vinområde kendt for portogizac,

en rød vin med frugtsmag, der
– ligesom beaujolais – er bedst
at drikke, når vinen er ung. Når
den unge portogizac kommer i
oktober, holdes der stor lokal
festivitas. Mange familiedrevne
vinproducenter i Plešivica byder
på vinsmagning, og mange
serverer hertil pølse og ost. På

Zagrebs Amts Turistkontor kan
man finde et lille hæfte om
Plešivica vinruten, hvor alle
disse vinproducenter er nævnt.

www.tzzz.hr
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Žumberak
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Mange steder tæt ved Zagreb
lokker med uberørt natur og er
velegnede til engangsudflugter
i bjergene. Žumberak er
ubetinget et af de mest oplagte
mål. Žumberak, som ligger i
fortsættelse af Samobors bjerge,
er karakteriseret ved masser af
bjergtoppe, snævre bjergkløfter
og afsidesliggende landsbyer
med stativer til majstørring og
brænde i nydelige stabler. På

Krašić

Žumberaks kurvede veje støder
man på flere traktorer end biler.
En stor del af disse bjerge hører
til naturparken Žumberak; det
samme gør landsbyen Slani Dol,
der ligger nord for Samobor, og
her kan man få alle oplysninger
om vandre- og cykelstier i
området.
www.pp-zumberak-samoborskogorje.hr

Krašić er et vigtigt sted for kroatisk katolicisme og en velhavende landsby
på Žumberaks sydvestlige skråning. Her blev Zagrebs senere ærkebiskop,
Alojzije Stepinac (1898-1960) født. I 1945 blev han arresteret og
fængslet af kommunisterne, der kom til magten efter 2. Verdenskrig, og
han blev senere et symbol på et åndeligt oprør mod magten. I et mindre
mindemuseum viser man på spændende vis højdepunkterne i Stepinac liv.

31

Sydøst

Andautonija
Vukomeričke gorice (højland)
Velika Mlaka
Sisak
Lonjsko polje
Jasenovac
Hvis man tager fra Zagreb mod syd, kommer man
på en rejse gennem Kroatiens historie. Mange steder
kan man se spændende levn fra romertiden og
ruiner af middelalderbyer, men dette områdes helt
særlige kulturrigdomme er træhuse fra 1800-tallet.
ZAGREB
32
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ANDAUTONIJA

VELIKA MLAKA

VELIKA GORICA

LUČELNICA
GUSTELNICA
LUKINIĆ BRDO

Lonjsko polje
LIJEVI ŠTEFANKI

Vukomeričke gorice
KUTINA
SISAK

ČIGOČ
KRAPJE

JASENOVAC

Andautonija
34

Den lille landsby Ščitarjevo
hviler på resterne af den
antikke Andautonija, en
romersk by som blev grundlagt i
det første århundrede – lige dér
hvor handelsvejene krydsede
hinanden i dalen ved floden
Sava. De arkæologiske levn
er i dag samlet i en attraktiv
arkæologisk park, som er

åben for publikum. Her kan
man spadsere på de glatte,
flisebelagte, romerske gader
eller kaste et blik på det
underjordiske varmesystem i
datidens offentlige badeanstalt.
Hvert år i slutningen af
april afholdes de særlige
Andautonija-dage, der er
dedikeret til arven fra de

gamle romere. Her står den på
eksperimentelle, arkæologiske
værksteder, stande med
romersk mad og drikke, og
temalegestuer for børn,
der kan deltage i romerske
konkurrencelege – uden at blive
smidt før løverne.
www.andautonia.com
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Vukomeričke gorice
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Oplev fejende flot, traditionel
træarkitektur og flygt fra
storbyens larm. I højlandet
Vukomeričke gorica, sydvest for
Velike Gorice, ligger idylliske
landsbyer spredt på bakketoppe
omgivet af stille bøgeskove og
spændende vingårde.
I landsbyen Lučelnica,

25 kilometer fra Velika
Gorica, ligger Treenighedskapellet fra 1935 med det
smukke kirketårn belagt med
tækkespåner, og indvendig
er der brugt egetræsklodser
af vældige dimensioner. Lidt
længere mod vest ligger den
lille by Gustelnica og kapellet

Sv. Antun, som er en af de
smukkeste kirkebygninger
i denne region med en
indgangsportal fra det 19.
århundrede, som hviler på
træstolper formet som store
river. Lidt længere mod syd i
Lukinić Brdo ligger kirken Sv.
Ivan Krstitelj (Skt. Johannes

Døberen) fra begyndelsen
af det 20. århundrede,
hvis dybe arabeskrelieffer
på indgangsportalens
stolper vidner om datidens
håndværksmestres store,
kunstneriske kunnen. På
toppen af bjerget over Lijevi
Štefanki ligger kapellet Sv. Jura

37

Velika Mlaka
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(Skt. Georg). Det udmærker sig
blandt de berømte trækirker
og kapeller med sit rustikke
udseende, det kegleformede
tag er dækket med bølgende
tækkespåner og på toppen
knejser en stor hane af
støbejern. Kapellet blev bygget
i 1677, og et kvart århundrede
senere blev det på rullelejer

flyttet til sin nuværende plads.
Det er så lille, at bagvæggen
er lavet om til en skydedør,
således at den om søndagen
kan åbnes, så messen kan
følges udefra.

Et af de mest kendte eksempler
på bygningstraditionen i
træhuse i Kroatien er kirken
Sv. Barbara (Skt. Barbara) i
landsbyen Velika Mlaka, blot
få kilometer syd for Zagreb.
Den er opført i slutningen af
det 17. århundrede af tunge
egetræsplanker, mens interiøret
i det 19. århundrede blev

pyntet med værker af datidens
almuekunstnere. Næsten hver
centimeter af indervæggene
er udsmykket med plader, der
bærer illustrationer af Skt.
Barbaras liv, helgenportrætter
og store blomstermotiver.

www.tzvg.hr
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Sisak
40

Kun få byer har så lang en
historie som byen Sisak. I
antikken lå her den romerske
flådehavn Siscia, og i de
følgende århundreder fik
Sisak en nøglerolle i forsvaret
af Centraleuropa mod den
osmanniske hær. På bymuseet
er der en flot samling af
antikke genstande, og foran

sognekirken ses fragmenter
af murene fra romertiden.
Der holdes tematiske og
historiske udstillinger i den
imponerende fæstning med tre
tårne, som rejser sig over det
sted, hvor floden Kupa løber
ind i Sava-floden. Netop ved
disse fæstninger samledes d.
22. juni 1593 den kroatiske,

slovenske og østrigske hær
og nedkæmpede totalt den
ellers talmæssigt overlegne,
tyrkiske hær, og satte dermed
en stopper for Det osmanniske
Riges videre planer om at
erobre Europa.

www.sisakturist.com
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Lonjsko polje
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Lonjsko polje er det største
beskyttede moseområde i
Kroatien. Det strækker sig
langs Sava-flodens østlige bred
med masser af enge, moser og
bifloder. Lonjsko polje er også
en skat for traditionel arkitektur
med pittoreske træhuse,
overdækket med vinstokke og
med hængende blomsterkurve,

som man kan se i mange
landsbyer. Sava-flodens bredder
er forbundet med gammeldags
trækflåder, som sættes i gang,
så snart et par køretøjer skal
over på den anden side. Floden
Sava flyder over sine bredder
hvert år og oversvømmer
Lonjsko polje, så græsmarkerne
forvandles til mose. Takket være

dette naturfænomen er der i
Lonjsko polje en mangfoldighed
af dyr, bl.a. mere end 250
fuglearter. Det er et oplagt
sted for cykelture med et stort
udbud af pensionater, hvor
cyklisterne er velkomne gæster,
og hvor der er overnatning med
morgenmad, som ofte indtages
i et af de traditionelle træhuse.

Lonjsko polje har to
informationscentre: dels i
landsbyen Čigoč, der er kendt
som storke-rasteplads, dels i
landsbyen Krapje som huser
det største antal velbevarede
træhuse. Begge landsbyer
er fine udgangspunkter for
vandreture gennem naturen her føres vandrerne langs diger
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Mød den hvide stork
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og gennem skove i Lonjsko
poljes enestående landskab.
Fra Krapja er der også adgang
til det ornitologiske reservat
Krapje Đol, som er et af Europas
største ynglesteder for hejrer.

Fra april til slutningen af august er Lonjsko polje hjemsted for en
tredjedel af alle hvide storke i Kroatien. Omkring 500 par storke samles
her, hvor det myldrer med insekter, frøer og fisk. Storkene bygger
reder og yngler, inden de atter vender tilbage til deres afrikanske
vinterresidens. Den mest kendte storke-landsby er Čigoč, hvor der næsten
ikke findes en skorsten eller en stolpe uden storke eller storkereder.

www.pp-lonjsko-polje.hr

www.turizam-smz.hr
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Jasenovac
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Et af de største og vigtigste
mindesteder for 2. Verdenskrig
i Kroatien ligger syd for Lonjsko
polje eller helt præcis ved den
fredelige, lille flodby Jasenovac.
Fra 1941 til 1945 fungerede
stedet som arbejdslejr, anlagt
af det pronazistiske ustašaregime. Det antages, at der

blev myrdet omkring 70.000
jøder, serbere, romaer og
kroatiske antifascister. En
multimedieudstilling fortæller
gennem fotografier, gamle
filmjournaler og samtaler
med overlevende fanger,
historien om denne grufulde
fangelejr. Højt over engen

hvor lejrbygningerne engang
lå, er der rejst en Stenblomst
- et mindesmærke som i sin
rene, moderne skønhed er
et memento, der vækker til
eftertanke.

www.jusp-jasenovac.hr
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Øst

Vinvejene omkring
Sveti Ivan Zelina
Varaždin
Ludbreg
Opeka
Den smukke, barokby Varaždin er en af de flotteste
byer i den kontinentale del af Kroatien, og i byens
omegn venter der de besøgende mange andre
dejlige overraskelser.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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Vinvejene
omkring Sveti
Ivan Zelina
De familier, som lever i
bjergområderne omkring
byen Sveti Ivan Zelina, har
i generationer dyrket deres
vingårde. Vin fra denne region
(blandt dem også Kraljevina

Zelina, en vin som produceres
på den lokale vinsort) bliver
stadig mere populære, og
mange vinproducenter har
åbnet deres kældre for turister
og byder nu på vinsmagning.
Et kort over vinvejene kan
fås på bymuseet Zelina eller
alternativt kan man blot følge
de brune vejskilte. Har du

lyst til at smage vin i en mere
formel atmosfære over en
middag, kan du henvende dig til
turistkontoret – de hjælper med
at finde en vært, som vil tage
godt imod dig.

www.tzzz.hr
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Varaždin
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Varaždin er en af de bedst
bevarede barokbyer i
Centraleuropa. Tag en
spadseretur gennem byens
gågader, hvor paladsernes og
kirkernes flotte, pastelfarvede
facader springer i øjnene
overalt. Byen var i en kortere

periode i 1700-tallet
Kroatiens hovedstad, og det
er forklaringen på, at mange
adelsfamilier byggede deres
store paladser netop her. I
den grønne park i nærheden
af byens centrum ligger en
borg, som med sin imposante

arkitektur minder om de
dage, da Varaždin var en
fæstningsby, som forsvarede
det nordlige Kroatien mod den
fremrykkende osmanniske hær.
De bastante middelaldertårne
og renæssancegården med
runde buegange danner en fin
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ramme for bymuseets historiske
samlinger. På modsatte side
af hængebroen, som fører til
borgen, ligger barokpaladset
Sermage, som huser et galleri
med både gamle mestre og
moderne billedkunst. Varaždin
er hjemsted for endnu et

vigtigt museum, nemlig
det entomologiske museum
Insekternes verden, der rummer
en ekstraordinær samling
af sommerfugle, og som via
plancher viser insekternes
hemmelige liv. Holder man af
havekultur, bør man besøge

byens kirkegård, der er anlagt
som en ornamental park
i 1906 af den daværende
kirkegårdsleder, botanikeren
Hermann Haller. Med sine
grønne buske og lavtklippede
cedertræer i forskellige former
er kirkegården et enestående

eksempel på kombineret
park og arkitektur, som ikke
forstyrrer kirkegårdsfreden.

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg
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Ludbreg blev udråbt som
pilgrimsmål ved et paveligt
dekret i 1513, da en præst
under sin prædiken følte, at
brød og vin virkelig var Kristi
legeme og blod. Foran hans
undrende øjne forvandlede
vinen sig til blod, og den
dag i dag gemmer man det i
et guldrelikvie i Den hellige
Treenigheds Kirke. Relikviet blev

Opeka
foræret til kirken af grevinde
Batthany, hvis familiepalads er
en af de smukkeste bygninger i
denne charmerende provinsby.
Hver søndag i slutningen af
august og begyndelsen af
september ankommer et stort
antal pilgrimme til Ludbreg til
en sjov og farverig messe.
www.tz-ludbreg.hr

I bjergene vest for Varaždin
ligger som en grøn oase
Opeka, et arboret fra det
19. århundrede og en af de
smukkeste botaniske haver i
Kroatien. Parken blev anlagt i
stil med den engelske have af
familien Bombelles, og den har
overlevet deres barokpalads,
som i dag desværre kun er
en ruin. I arboretet er der

hundredvis af træsorter fra
hele verden, blandt dem også
sjældne og eksotiske sorter. I
nærheden ligger den lille by
Vinica, kendt for sit kildevand
og for vin – begge dele er værd
at smage på, prøv engang!

www.dvorci.hr
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Syd

OZALJ

Crna Mlaka
Dobra
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Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Nationalparken Plitvice
Baraćeve grotterne
Stormende floder, flotte søer og tordnende
vandfald. Der venter de rejsende sydvest for
Zagreb mange betagende syn - og ikke mindst
nationalparken Plitvice er kendt som et af Europas
helt store naturvidundere. Læg dertil de gamle byer,
fæstninger og eventyrlige slotte, der ligger spredt
langs hele vejen mod Plitvice, og som er med til
at give de besøgende et endnu mere spændende
ophold.

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Karlovac
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Byen Karlovac, som ligger
ved udspringet af fire floder,
blev grundlagt i slutningen
af 1500-tallet af Ærkehertug
Karl af Habsburg som bolværk
for Centraleuropa mod den
fremstormende osmanniske
hær. Selvom fæstningen
for længst er nedrevet, kan
man i byparken stadig se det
stjerneformede omrids af den
oprindelige bygning. Snup også

Sorte storke i Crna Mlaka

en spadseretur i byens centrum
– ved floden Koranas grønne
bredder er der fine muligheder
for både at solbade og fodre
svanerne, som holder til her.

www.karlovac-touristinfo.hr

Ikke langt fra motorvejen der
forbinder Zagreb med Karlovac,
ligger mose- og skovområdet
Crna Mlaka, som er hjemsted
for et meget rigt fugleliv. Noget
helt særligt ved dette område
er den sjældne sorte stork, som
til forskel fra den almindelige
hvide stork, er mere sky over
for menneskers tilstedeværelse,
og som kun bygger reder i
sikkerhed i uforstyrrede skove.

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
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I mange landsbyer vest for
Zagreb kan man stadig finde
meget gamle landbyhuse af
træ, og blandt de flotteste er
de bevarede huse i landsbyen
Donja Kupčina sydøst for
Karlovac. I landsbyens lille
Hjemstavnsmuseum passer man
omhyggeligt på en samling
af landejendomme fra det 19.
århundrede, som ligger i en

Ozalj
lille lysning. Her finder man
også en smuk, lille samling
af håndvævede klæder og
nationaldragter.

www.tzzz.hr

Nordvest for Karlovac ligger
byen Ozalj, og på et klippefremspring over byen – lige dér hvor
floden Kupa slynger sig - hæver
sig et stolt slot, som er knyttet
til historien om to af de største
kroatiske adelsfamilier, Zrinski
og Frankopan. I slottet er der nu
indrettet et museum, som på
medrivende vis fortæller historien om livet på slottet i Ozaljs

storhedstid - det 17. århundrede. Hydroelektricitetsværket
Munjara, der ligger midt på
floden Kupa, har taget form
efter slottet og er bygget i 1908
af østrigerne i en munter, nygotisk stil. Maskinerne, som blev
fremstillet i Østrig og sat i gang
i 1926, er stadig i god behold og
klar til brug.
www.ozalj-tz.hr
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Slunj
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På vejen fra Zagreb til Plitvička
jezera er det en god idé at gøre
holdt i Slunj, en lille by som
klemmer sig ind i skrænten højt
over floden Korana. Nedenfor
ved selve floden ligger et lille
sted, Rastoke, hvor floden
Slunjčicas hurtige bifloder
driver en række vandmøller. Her

Adrenalinmættet rafting

er der mulighed for at spadsere
gennem en fascinerende
labyrint af kanaler og træbroer,
mens restauranterne på selve
bredden serverer friskfangede
foreller.

Et af de mest attraktive mål for folk, der er tilhængere af
adrenalinmættet rafting ligger i Karlovac’ omegn. Det nærmeste sted
er floden Mrežnica, der med sine spændende bifloder er klemt inde i
snævre flodpassager mellem skovfyldte bjerge. Også floden Korana byder
på spænding - den udspringer af den nordligste Plitvica-sø og løber
gennem en masse dramatiske kløfter. Lidt længere væk finder man Kupas
hurtige løb, som her strømmer gennem Gorska kotars høje bjergtoppe.

www.tz-slunj.hr

www.tzkz.hr
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Nationalparken Plitvice
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Det største naturbeskyttede
område i Kroatien - og samtidig
et af de mest populære turistmål
- er Nationalparken Plitvice. Her
kan man vandre gennem en
enestående og uforglemmelig
natur. Nationalparkens hjerte
er de lave, turkise søer, og over
hver eneste sø falder vandet
i kaskader. Vandkaskaderne

er blevet dannet gennem
årtusinder ved at vandet har
søgt vej gennem karst-terrænet
og har bragt vulkansk tuf med
sig, som er blevet aflejret i
lag og dermed langsomt har
dannet et utal af tuf-barrierer.
Denne aflejringsproces
fortsætter stadig, hvilket
man kan se på stenenes

sølvagtige tuf-belægning og
på stænglerne på de planter,
som vokser i Plitvice-søernes
vande. Den kraftige brusen
fra vandfaldene skaber en
voldsom kontrast til de store
Plitvice-søers vidunderlige fred,
hvis stilhed kun brydes af den
glade kvækken fra frøernes
orkester. I højderne over

søerne hæver skovene sig med
gran- og bøgetræer, der skaber
et ideelt hjemsted for rådyr,
ulv, los og den brune bjørn.
Parken er perfekt organiseret,
og man kan let finde vej på
de velafmærkede stier, som
går langs søerne og over
træbroer over de små vandfald.
Indgangsbilletten til parken
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Baraćeve grotterne
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gælder samtidig som billet til
gratis sejlads med bådene fra
den ene til den anden side af
den største af Plitvice-søerne, og
til transport med det elektriske
tog, som kører langs den østlige
side af parken og forbinder
Nationalparkens to indgange.
www.np-plitvicka-jezera.hr

Øst for Plitvice-søerne ligger
et karst-område fyldt med
grotter. De lettest tilgængelige
er Baraćeve grotterne, hvor der
er mulighed for 40 minutters
rundvisning gennem de
dramatiske kulisser, som i
undergrundsverdenen dannes
af stalagmitter og stalaktitter.
Disse grotter er flagermusenes

foretrukne ynglesteder, og
efterhånden er den store
mængde flagermusekskrementer
blevet en mindre tiltrækkende
attraktion ved disse grotter –
men det er ikke noget, der bør
afholde folk fra en tur ind mod
jordens indre.
www.baraceve-spilje.hr

69

Nordvest

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora
I den vestlige del af Zargorje føres den besøgende
gennem et blødt og grønt bakkelandskab. Fra
bakketoppene ses vinmarker, kirker og slotte smukt
udfoldet i landskabet – lidt ligesom på et smukt og
indbydende postkort.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Krapina
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I dalen mellem en charmerende
og sjov gruppe små, runde
bakker ligger byen Krapina.
Den er centrum for regionen
og berømt som hjemstedet
for Krapina-manden, en
neandertaler, der levede
her som jæger for 30.000 år
siden. Dette forhistoriske fund
blev gjort i 1899 af Dragutin
Gorjanović Kramberger i

landsbyen Hušnjakovo tæt
på Krapina, og derved blev
Krapina et af de vigtigste
steder for neandertaler-fund i
Europa. En multimedieudstilling
på selve fundstedet
demonstrerer på fascinerende
vis neandertalermandens liv.
Ud fra de genstande, som er
fundet på stedet, fremgår det,
at neandertalerne levede i

større familieenheder, og at de i
jagten på større pattedyr brugte
stenredskaber.
På byens modsatte side, på
Trški vrh, ligger den meget
fine kirke Majka Božja (Jomfru
Maria), som er en af Mariapilgrimmenes foretrukne mål
i Zagorje. Den blev bygget i
1750 som en votivkirke med
en mirakuløs statue af Jomfru

Maria, som en pilgrim i 1669
hjemførte fra Det hellige Land.
Kirken er omkranset af en
ringformet arkade, og indvendig
er der loftsmalerier af Anton
Lerchinger samt flotte altre
lavet af barokmesteren Anton
Mersia fra Slovenien og Filip
Jakob Straub fra Østrig.
www.mhz.hr
www.tzkzz.hr
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Veliki Tabor
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Slottet Veliki Tabor er
med sine store, halvrunde
fæstningstårne, som hæver
sig himmelstræbende over
de grønne bjergtoppe, en af
de største seværdigheder og
kendetegn for Hrvatsko zagorje.
Det befæstede slot er bygget i
begyndelsen af 1500-tallet, da
Det osmanniske Rige var på sit
højeste, men i senere fredelige
tider blev fæstningen ombygget
til beboelse, og i den indre

Veronika Desinićka spøger

gård tilbyggedes runde arkader.
Museets samling omfatter
kunstværker, som blev fundet
under restaureringsarbejdet
på slottet samt et luksuriøst
renæssanceinventar.
Veliki Tabor er vært for den
traditionelle Tabor filmfestival
tilegnet kortfilm.

Enhver, som besøger slottet Veliki Tabor, kommer til at høre historien om
Veronika Desinićka, en landsbypige hvis skønhed fortryllede den unge
adelsmand Fridrih Celjski engang i 1500-tallet. Fridrih var allerede gift
med en pige fra den magtfulde familie Frankopan, så hans pludselige
forelskelse i Veronika skabte voldsom furore. Ifølge legenden beordrede
Fridrihs far, grev Herman Celjski, at de to elskende skulle bures inde
i to tårne langt fra hinanden. Den ulykkelige Veronika blev afhørt og
til sidst beskyldt for at være heks, og hendes krop blev indmuret i
muren i Veliki Tabor; den dag i dag siges det, at man i fuldmåneskin
kan høre hendes jammer. Til minde om denne kærlighedstragedies
heltinde, modtager de belønnede film på Tabor-festivalen en morsom,
men samtidig grum statuette, i form af Veronikas kranium.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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Kumrovec
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Et af de foretrukne steder
for endags-familieudflugter
i Zagorje er landsbyen
Kumrovec, hvor de traditionelle
landsbyhuse er restaurerede
og samlet i museet Staro selo
(Den gamle landsby). Museet er
faktisk en udendørs etnografisk
samling med en del stråtækte
huse fra det 19. århundrede,

Hjemme hos præsident Tito

hvor man kan se forskellige
redskaber til hjemmebrug, men
også til arbejdet i markerne.
I mange huse er der også
eksempler på de traditionelle
landsby-håndarbejder, fra
kvindernes broderier til
konditornes ingefærskager
i stærke farver. De lokale
håndværkere demonstrerer

deres kunnen og giver gerne de
besøgende lov til selv at arbejde
ved drejebænken.

www.mss.mhz.hr

Kumrovec er også kendt som
fødested for Josip Broz (1892-1980),
den kroatiske kommunist som under
partinavnet Tito ledede de jugoslaviske antifascister i modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig og
stiftede efterkrigstidens jugoslaviske
føderative stat. Huset, hvor Tito
voksede op, ligger i dag i museumsområdet Staro selo og indeholder
udstillingsgenstande, som vidner om
hans fascinerende liv og levned.
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Klanjec
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Den lille by Klanjec ligger i en
dyb dal for foden af et bjerg.
Den breder sig ud omkring en
iøjnefaldende franciskanerkirke
fra det 17. århundrede med
et klokketårn, udsmykket
med et sort-hvidt skakbrætmønster. Kirken blev oprindeligt
bygget som et mausoleum
for den magtfulde familie

Erdödy, og for nylig er to af
familiens smukke sarkofager
blevet restaureret og udstillet
i en separat krypt. Emerik
Erdödys sarkofag står på
udsmykkede ben og er et af de
smukkeste eksempler på barok
gravarkitektur i Centraleuropa.
Over for kirken ligger et galleri
for billedhuggeren Antun

Augustinčić (1900-1979), som
blev født i Klanjec, studerede
i Zagreb og Paris og blev en
af sin tids mest efterspurgte
skulptører. Det vigtigste værk
i galleriet er afstøbningen
af ridderstatuen med titlen
Fred; originalen står foran
FN-bygningen i New York.
Augustinčić er begravet her i

haven, og over hans gravsted
står en rørende skulptur af en
såret soldat.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
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I en dal mellem bakkerne nord
for Krapinske Toplice gemmer
sig den lille by Pregrada, der
virker endnu mindre på grund
af sognekirkens to høje tårne.
På grund af sin størrelse bliver
kirken undertiden kaldt Zagorjes
katedral. Oprindelig blev kirkens
orgel rent faktisk også bygget til
katedralen i Zagreb, men det blev

Vinagora
underkendt, fordi man mente at
lyden ikke var tilstrækkelig til
en stor bykatedral. I den sidste
søndag i september kommer
folk fra hele omegnen til byen
for at deltage i festlighederne
ved vinplukningen, som bliver
afholdt med folkedans og sange.
www.pregrada.hr

Et af dette områdes smukkeste
panoramaer kan opleves fra
landsbyen Vinagora, vest for
Pregrada, hvor der højt på
toppen af det grønne bjerg
ligger en votivkirke til Jomfru
Maria. Oprindeligt var den
omkranset af mure, som
beskyttede den mod fjendtlige
angreb, men i dag ligger der

rundt om den en række arkader,
hvorfra der er den flotteste
udsigt ud over det bakkede
Zagorje-landskab.
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Den kroatiske nationalsang
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Umiddelbart bag hotellet Terme Tuhelj ligger slottet Mihanović, et
familiepalads fra det 18. århundrede, opkaldt efter digteren og
diplomaten Antun Mihanović (1796-1861), som var bror til slottets ejer,
grevinde Brigljević og derfor en hyppig gæst her. Mihanović’ kærlighed
til Zargorjes landskab inspirerede ham til stroferne Horvatska domovina
(Kroatien fædreland), der også er kendt som den kroatiske nationalsang.
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