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1. Inledning
I denna masteruppsats ska jag diskutera problematiken kring översättning av
barnlitteratur, både för yngre barn som inte kan läsa ännu och för äldre barn som kan läsa själva.
Bakomliggande motivet till detta val är att jag är intresserad av att arbeta med barn och har redan
arbetat med åldersgruppen mellan sex och nio år. En del av min undervisning baserade sig på att
arbeta med bilderböcker. Både jag och de inkluderade barnen experimenterade med uttrycksfull
läsning och dess effekter, såväl som kommenterade de positiva och negativa sidorna med att
använda bilderböcker för inlärningen. Detta gjorde mig ännu mer intresserad av att översätta
bilderböcker och barnlitteratur i allmänhet, och att försöka märka skillnader mellan att översätta
litteratur för yngre och äldre barn. I första delen presenteras en analys av mina egna
översättningar som finns i den andra delen av min masteruppsats, så denna masteruppsats
fokuserar inte på hur andra översatte det..
När det gäller översättning från svenska till kroatiska bestämde jag mig för att använda
två barnböcker, en bilderbok och en roman för barn. Båda texterna använde jag för att analysera
möjliga problem som kan uppstå vid översättning av barnlitteratur. Bilderboken, Älskade lilla
gris skriven av Ulf Nilsson och illustrerad av Eva Eriksson, är för barn före skolåldern, som kan
följa illustrationerna i boken medan deras föräldrar eller andra vuxna högläser historien. En av
orsakerna till att jag valde den här bilderboken var att böcker som översätts ofta väljs på grund
av deras tema eller huvudpersoner. Även om grisar, tillsammans med andra djur, alltid har varit
populära i barnlitteratur, har Greta Gris gjort dem ännu mer populära under de senaste femton
åren. Därför ville jag översätta en bilderbok om grisar som skrevs år 1982 och försöka anpassa
den till dagens kultur. Romanen, kakor_till_alla.nu skriven av Ann Hingström, är avsedd för
barn mellan nio och tolv år, den har mycket färre illustrationer än bilderboken, men den
innehåller dem fortfarande för att förbättra barnens läsupplevelse. Romanen är skriven som en
dagbok, den innehåller också några äventyr som beskrivs i detalj. Jag trodde att detta var ett bra
val för barn som kan läsa eftersom barn ofta läser denna typ av böcker på sin fritid. Barn blir
intresserade eftersom huvudpersoner vanligtvis är i deras ålder, som är fallet med denna roman –
den följer Bea som är tio år gammal. Jag översatte hela bilderboken och romanens fyra första
kapitel för att översätta samma mängd text ur bilderboken och romanen.
För min masteruppsats översatte jag inte bara barnlitteratur, utan även andra texter för att
visa att jag kan översätta olika typer av texter eftersom det krävs enligt programmet. Den tredje
texten som jag översatte från svenska till kroatiska tillhör inte barnlitteratur, den är en
populärvetenskaplig artikel som handlar om sex typer av depression.
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Förutom dessa översatte jag tre texter från kroatiska till svenska. Ingen av dem tillhör
barnlitteratur eftersom jag fokuserade på att översätta barnlitteratur bara från svenska till
kroatiska. Den första texten kan betraktas som opinionsjournalistik, den är skriven av den
kroatiska ambassadören i Albanien om jordbävningar som drabbade Durrës, Albanien, och
Zagreb, Kroatien, med bara fyra månaders mellanrum. Den andra texten omfattar flera recept ur
en kokbok för Vegeta, en kroatisk nationalprodukt som används som krydda, och den tredje
texten är en turisttext om camping och naturism i Kroatien.
2. Översättning av barnlitteratur
Det som man bör tänka på när man översätter barnlitteratur är att man översätter för barn
som inte vet så mycket som en genomsnittlig vuxen läsare eller översättaren. Även om det är
logiskt att barn måste lära sig något från böcker och att böcker också borde ha en pedagogisk
roll, är det översättarens roll att inte fjärma sig från barnens värld eller göra översättningen
olämplig för barn. För att citera Riitta Oittinen: ”Translating for children rather refers to
translating for a certain audience and respecting this audience through taking the audience’s will
and abilities into consideration.” (2000, 69) Oittinen förklarar att översättaren kan göra det
eftersom han/hon själv var ett barn, precis som resten av de vuxna. Hon talar om en ”barnbild”
som är översättarens uppfattning av barndom, och översättaren måste använda barnbilden och
”barnet inuti sig” att översätta. Oittinen påstår att ”the translator’s child image is a crucial factor”
(ibid.), och det är vad jag tänkte på när jag översatte Älskade lilla gris och kakor_till_alla.nu. Jag
riktade mina översättningar mot barn i Kroatien idag. Innan jag började översätta bilderboken
och romanen hade jag några antaganden om möjliga problem. Jag antog att jag skulle finna
översättningar av kulturspecifika element problematiska, jag förväntade mig också några
problem med ordförrådet. Ordlekar tenderar också att uppstå i barnlitteratur, och att hitta
lösningar för dem kan vara svårt. Dessutom trodde jag att jag skulle kämpa med att översätta
korta och enkla meningar och inte tappa författarnas respektive skrivstilar medan jag översatte.
Det finns inte mycket litteratur om att översätta barnböcker, eftersom, som O’Connell förklarar,
”the original subject matter, children’s literature, is itself something of an undervalued or
neglected area” (1999, 208). Min huvudlitteratur var Riita Oittinens bok Translating för children
där hon skriver om barnlitteratur i allmänhet och ger råd om hur man ska översätta den. När det
gäller översättningsmetoder och -strategier fokuserar hon mest på adaption och föreslår inte sin
egen uppdelning. Därför använde jag Vinay och Darbelnets verk Comparative Stylistics of
French and English. A Methodology for Translation när jag analyserade mina översättningar,
den är systematisk och en av de mest kända klassifikationerna. Översättare använder många
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metoder när de översätter, så det är inte möjligt att gå igenom alla översättningsmetoder jag
använde, men jag beskriver de som jag ansåg vara intressanta eller problematiska i mina
översättningar för masteruppsatsen och anger mina skäl för att jag använt just dessa.
Att översätta titlarna på romanen och bilderboken krävde en del övervägande, och jag
behöll inte direkt översättning som översättningsmetod för bilderboken. Bilderboken följer
livshistorien av en smågris som heter ”Pellen” i originaltexten. Även om egennamn kan förbli
desamma i översättningen valde jag att närma huvudkaraktärens namn publiken. Trots att ”Pelle”
är ett typiskt svenskt manligt namn, är det också en ordlek – Pellen är mindre och svagare än
andra smågrisar i samma kull, och en sådan smågris kallar man för ”pelle” på svenska. På
kroatiska använder man ordet ”kržljavac” för ”pelle”. Eftersom diminutiv ofta används i
kroatiska, särskilt när man pratar med barn, lekte jag med substantivet ”kržljavac” och fick
namnet ”Kržić”. Det var så jag kom upp med titeln på själva bilderboken, jag bestämde mig för
att inte följa originaltexten och använda direkt översättning av ”Älskade lilla gris”, utan att spela
med smågrisens djurart och namn i diminutiv form. ”Smågris” säger man ”prase” eller ”praščić”
på kroatiska, så titeln blev ”Praščić Kržić”. Jag kombinerade utelämning (adjektivet som
används för att beskriva smågrisen) och tillägg (smågrisens namn). För mina öron låter ”Praščić
Kržić” som en typisk titel på en kroatisk bilderbok. Förutom i titeln använde jag i allmänhet ofta
diminutiv när jag översatte bilderboken och romanen därför att diminutiv har en så hög frekvens
i kroatiska språket. Detta var också fallet med romanens titel. Jag översatte ”kakor_till_alla.nu”
som ”kolacici_za_sve.hr”, där ”kolačići” är ett diminutiv av ”kolači”, ekvivalenten till ”kakor”.
Men ”.nu” var också problematisk, eftersom det finns flera betydelser bakom det. För det första
betyder det ”nu” och den semantiska aspekten spelar en roll. För det andra ägs
domänförlängningen ”.nu” av Internetstiftelsen, alltså är den svensk. Och till sist representerar en
sådan titel vikten av teknik och Internet i huvudpersonens liv – hennes far är datanörd. Jag kunde
inte översätta det som ”.sada”, den kroatiska ekvivalenten till ”nu”, eftersom ”.sada” inte kan
fungera som en typisk kroatisk domänförlängning. Jag insåg att genom att skriva
”kolacici_za_sve.hr” jag inte tappar mycket av det som finns i källtexten, och fortfarande
behåller begreppet som betonar att det är en modern roman som, bland annat, handlar om datorer
och Internet. Jag var också tvungen att utelämna bokstäverna ”č” och ”ć” eftersom de inte
används i webbplatsnamn, så använde jag ”c” istället.
Ämnena som beskrivs som viktiga och karakteristiska för översättning av barnlitteratur
var översättning av korta och enkla meningar samt användning av lämpligt ordförråd. Det var
lättare för mig att översätta romanen än bilderboken eftersom barn som skulle läsa romanen är
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äldre än de barn som skulle titta och lyssna på bilderboken. ”When children’s books are being
translated for children, the original content is already adapted to the world of thought of children.
So the translation could focus on its task of presenting the original text in another language”
(Stolze, 2003, 2). Med det sagt tror jag att det var lättare att presentera romanen på ett annat
språk och att kunna imitera tioåringens språk gjorde det lättare att behålla originalets stil i
översättningen för mig. Med detta i åtanke lugnade jag mig själv att jag inte behövde oroa mig så
mycket om det språk jag använde när jag översatte var förståeligt för läsarna. Äldre barns språk
liknar mer vuxenspråk än små barns språk gör det, därför var det lättare att härma det. I romanen
fanns det fler längre meningar än i bilderboken. Naturligtvis var de fortfarande inte så långa som
de som är typiska i romaner för vuxna, men meningslängden var inte lika problematisk när jag
översatte romanen som när jag översatte bilderboken. Man måste tänka på effekten ens
översättning åstadkommer hos läsarna. När man översätter barnlitteratur, förutom att tänka på
ordvalet, är det nödvändigt att skapa en atmosfär för barn. Det jag kämpade mest med när jag
höll på och översatte bilderboken var att hindra mig från att ansluta två eller tre korta meningar
till en längre mening. Korta, enkla meningar är lämpliga för barnlitteratur: ”the sentence length
is an important part of the narration, and also a visual factor influencing the aloud-reader’s task
as well as the contents and the style of the story.” (Oittinen, 2003, 135) Till exempel upprepar
vuxna vanligtvis inte samma konjunktion fler gånger, det kan verka onaturligt, men barn gör det
i alla fall. I originaltexten finns det fler fall där ”och” upprepas två eller flera gånger, vilket är ett
kännetecken för svenska, men inte för kroatiska. En lösning som jag tyckte vara bra var att inte
översätta ”och” som ”i” vilket är motsvarigheten på kroatiska genom hela texten. Istället utbytte
jag ”i” och ”pa” för att förbättra hur översättningen låter när det gäller rytmen. För bilderböcker,
som ofta högläses, är skiljetecken av stor betydelse. De riktar personen som läser berättelsen och
visar när han/hon ska ta korta pauser under läsningen. Varje språk är unikt, fungerar annorlunda
än alla andra och kräver annorlunda lösningar för skiljetecken. Det var därför jag inte var helt
trogen originaltexten, utan högläste mina översättningar om och om igen, la till komman och
punkter och ändrade deras positioner. Till exempel, ”Så kom nästa och nästa och nästa...” blev
översatt till kroatiska som ”Potom je došao još jedan praščić, i još jedan, i još jedan.” Som
Oittinen förklarar kan översättaren välja om han/hon ska följa grammatikregler när han/hon
översätter, så kan de förbises om det hjälper rytmen och dynamiken (2003, 136). Dessutom
insisterar hon på att ”a translator, especially when translating for small children, should not
necessarily punctuate according to the rules of grammar ... but according to the rhythm the
reader hears and feels” (2000, 35). Jag kämpade särskilt med att använda kommatecken framför
”i”, den kroatiska ekvivalenten till ”och”, där det inte finns ett i källtexten. Men jag kände att
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vissa meningar behövde längre pauser i mitten, så jag satte ett komma framför ”i” trots
källtexten.
Man måste komma ihåg att det inte är användningen av ett brett ordförråd som gör
kvaliteten på översättningen bättre, utan att se till att översättningen är barnvänlig. Jag
förenklade vissa ord när jag översatte dem, till exempel finns det en ekvivalent för ”galt” på
kroatiska, och det är ”nerast”, men nästan inget barn skulle förstå ordet. Lösningen jag använde
kallas generalisering inom översättningsmetoder enligt Vinay och Darbelnet. Jag översatte helt
enkelt ”galt” som ”svinja”, den kroatiska ekvivalenten till ”gris”. Dessutom översatte jag ofta
”gris” som ”Kržić”, och inte som ”svinja”. Detta berodde delvis på att atmosfären i texten känns
varmare när man skriver om huvudkaraktären och använder egennamnet, men detta var inte en
tillräckligt bra förklaring eftersom en sådan förändring också förändrar textens stil. Men genom
att skriva ”Kržić” istället för ”svinja” undvek jag att växla mellan olika genus i måltexten. De
ursprungliga versionerna av översättningen var mer trogna mot originaltexten när det gäller att
skriva om huvudkaraktären, men växlingen mellan ”praščić” och ”Kržić” som är manliga och
”svinja” som är kvinnlig störde läsupplevelsen. Genom att skriva ”Kržić” behövde jag inte byta
genus i mitten av boken när grisen växte upp och inte betraktades som liten längre. Men det finns
en sida i boken som var särskilt problematisk för mig. Det innehåller olika nivåer av berättelsen,
en bilderbok inuti en bilderbok. Den andra bilderboken handlar också om en smågris, som växer
upp till att bli världens största gris – så jag kunde inte fortsätta översättningen av sidan genom att
använda ett diminutiv. Därför bestämde jag mig för att skriva ”prase”, som kan innebära både en
smågris och en vuxen gris på kroatiska, och det fungerar också bra med resten av sidan, och
bilderboken. Dessutom finns det ett uttryck i kroatiska ”trinaesto prase” som betyder ”den
trettonde smågrisen” när det är direkt översatt, och det är en annan anledning till att ”prase” är
lämplig när man skriver om huvudkaraktären.
När jag översatte bilderboken var kulturella skillnader utmanande att översätta. Det är
dock värt att uppmärksamma att när det gäller kulturella skillnader visade sig adaption vara den
lösning som oftast passade. Jag bestämde mig för att domesticera några kulturspecifika element
när jag översatte romanen, och så byttes t. ex. ”filmjölk” som inte äts i Kroatien med ”Čokolino”
som är favoritfrukost hos många kroatiska barn. Den största utmaningen var att översätta en
slogan som användes i ett svenskt tv-program för barn: ”Kom nu rå, vadå, barnprogram i TV2.”
Sloganen användes under 1970-talet och jag behövde en lösning som var populär bland barn i
Kroatien idag. Jag tänkte på Žutokljunac, som var ett mycket populärt TV-program för barn, men
det är inte aktuellt längre. Det kan sägas att Juhuhu! är ett program som ersatte det, men det har
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inte en igenkännbar slogan eller sång, bara utropet ”Juhuhu!”, så jag översatte sloganen som
utropet och drog slutsatsen att det fungerade om barn som hörde berättelsen kände igen detta
utrop. Det som är mycket specifikt för bilderböcker är att illustrationer och text fungerar
tillsammans för att ge läsaren den hela historien. Översättaren har friheten att ändra texten, men
illustrationerna förblir desamma i de flesta fall, så det är nödvändigt att kolla om översättningen
fortfarande samverkar med illustrationerna. Under översättningsprocessen var detta inte ett stort
problem för mig förrän jag nådde termen ”prinsesstårta”. Kroatisk kultur har inte en typisk tårta
som kan motsvara den svenska ”prinsesstårtan”. Jag ville översätta ”princesstårta” som
”kremšnite”, som är kakor och inte en tårta, men jag insåg att det inte skulle vara en bra
översättning eftersom texten och illustrationen inte skulle fungera tillsammans och en sådan
översättning skulle göra mig opålitlig som översättare. Jag bestämde mig för att fjärma mig lite
från källtexten och översätta ”prinsesstårta” bara som ”torta”, som är generalisering, men jag
tänkte att det var viktigare att ett typiskt barn skulle känna igen ordet än att skriva någon typ tårta
som inte är lika väl bekant för barn. Bortsett från detta problem tyckte jag att samordning av min
översättning och illustrationer i både bilderboken och romanen var spännande, lärorikt och
positivt utmanande. Dessutom hjälpte illustrationerna ibland att översätta eftersom ”visual
imagination helps in that process. When you know what you want to say, you will also find the
words.” (Stolze, 2003, 30) Det finns två specifika sidor i bilderboken som verkligen visar hur väl
kombinerade texten och illustrationerna kan vara - Pellen reser över fält och dungar, och medan
han rör sig geografiskt över sidorna rör sig texten med honom. I boken ser illustrationerna ut
som svarta och vita skisser som Bea gjorde själv i sin dagbok. De flesta av dem innehåller några
ord som beskriver människor eller föremål på dem. Eftersom ”illustration is a part of the set of
conditions, a part of the dialogic interaction and must not be excluded from the translating of
illustrated texts” (Oittinen, 2000, 100) översatte jag också illustrationerna. Detta var inte
problematiskt ur det språkliga perspektivet, men det var utmanande att hitta ett program där jag
kunde förändra illustrationerna genom att skriva översättningen på ett sätt som såg ut som
tioåringens handstil.
Naturligtvis är romanen full av kulturspecifika element, och jag var tvungen att bestämma
mellan att behålla romanens egentliga innehåll och utbyta det med något som skulle vara mer
bekant för läsarna. Mina tänkta läsare skulle vara barn utan mycket erfarenhet som bara kunde
läsa i ungefär två år. Det är därför jag bestämde mig för att ändra allt jag kunde och göra det mer
bekant för dem. Jag ändrade namnen på karaktärerna, jag ändrade huvudstaden som nämns, jag
bytte bakelsen som äts. Anledningen till detta var följande: romanen är skriven i form av en
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dagbok, och detta ger läsarna en möjlighet att engagera sig för huvudpersonen på en viss nivå.
Jag tror att förhållanden mellan läsaren och romanen bara kan bli starkare om barn läser namn
som de har hört tidigare, namn som ”Eva”, ”Jakov” och ”Lina” istället för ”Ebba”, ”Jonathan”
och ”Bea”. Jag översätte ”bullar” som ”štrukli” eftersom jag bestämde mig för att domesticera
många kulturspecifika element, och några kroatiska familjer i norra Kroatien bakar dem.
”Štrukli” kan också, som det står i romanen för ”bullar”, köpas frysta och är smuliga, följaktligen
var det att använda adaption här ett enkelt beslut att fatta, precis som det var när
”Stockholmarna” översattes som ”Zagrepčani”. I själva verket är adaption den mest använda
översättningsmetoden i mina översättningar av barnlitteratur när det gäller delar av texterna som
inte passade för direkt översättning. Dessutom använde jag domesticering som strategi när jag
översatte både bildboken och romanen, i motsats till att använda främmandegöring vilket skulle
betyda att jag behöll den ursprungliga inehållet, den som skulle vara mindre bekant för kroatiska
barn. När barn börjar läsa på egen hand, vare sig på sin fritid eller för skolan, är det viktigt att de
skapar en positiv bild om läsning. Och även om jag anser att läsning är ett användbart sätt att lära
sig mer om olika länder och kulturer, tror jag att vissa barn skulle betrakta boken där de känner
igen vissa egenskaper eller småsaker från sitt liv roligare. En barnlek nämns i romanen, ”Röda
och vita stenen”, men det är ett mindre känt namn på den populära leken ”Röda vita rosen”, som
handlar om att hitta den dolda skatten. Det finns många versioner av leken som liknar varandra
över hela världen, och till och med i Kroatien har barnleken flera namnversioner. Därför
bestämde jag mig för att skriva ”Vruće-hladno” istället för ”Potraga za skrivenim blagom” och
använda en version som är mindre känd i översättningen, precis som i originalet.
När det gällde att översätta om skolan i romanen fanns det några delar som var mer
problematiska att översätta än andra. Romanens huvudkaraktär går i skolan, och precis som alla
andra barn i skolåldern är skolan viktig för henne så hon skriver om det i sin dagbok. Hon går
inte i detalj om skollivet, men det fanns två gånger där jag bestämde mig för att översätta genom
att skriva lösningar mer benägna att hända i Kroatien. För det första, skriver Bea att hon inte kan
skriva eller läsa: ”Alla tjatar jämt på mig att jag ska lära mig att skriva och läsa, och att jag
kanske måste gå i en annan klass för att lära mig det.” I Kroatien byter elever sällan klass, och
om någon inte kan läsa eller skriva skickas han/hon inte till en annan klass. Min lösning var
”dopunska nastava”, som är nästan som ett extra ämne i Kroatien där lärare arbetar mer med
elever som behöver hjälp: ”Svi stalno prigovaraju da moram naučiti pisati i čitati, i da ću možda
morati ići na dopunsku nastavu da naučim.” I det här fallet skulle Bea inte byta klass, men
läsarna skulle inte heller bli förvirrade. Dessutom anses ”dopunska nastava” vara negativt och
7

barn är ledsna om de måste delta i det, precis som Bea är ledsen om att byta klass. Men ibland
orsakar översättningsmetoden som översättaren beslutar att använda även andra metoder senare i
texten. Så genom att använda adaption var jag också tvungen att utelämna en kort mening:
”Alla tjatar jämt på mig att jag ska lära mig att skriva och läsa, och att jag kanske måste gå i en
annan klass för att lära mig det. Men jag vill inte. Jag vill gå i den här klassen.”
”Svi stalno prigovaraju da moram naučiti pisati i čitati, i da ću možda morati ići na dopunsku
nastavu da naučim. Ali ja to neću.”

Beslutet att utelämna en kort mening (”Jag vill gå i den här klassen”) var inte lätt att fatta, men att
hålla den i texten skulle göra översättningen orimlig eftersom Bea stannar i sin klass. Det finns
en annan del av romanen som kunde förvirra kroatiska barn om man använder direkt
översättning: ”Mamma jobbar som lärare på vår skola. Hon ska byta jobb så fort Jonathan börjar
i sexan. Hon dör hellre än har sina barn på jobbet också.” Barn i Kroatien vet inte att betyg i
Sverige får barn från sjätte klass, och jag kunde inte skriva första klass, vilket är när barn börjar
få betyg i Kroatien, eftersom Jonathan, Beas bror, redan går i skolan. Det är därför jag bestämde
mig för att skriva femte klass istället. I femte klass börjar barn i Kroatien ”högstadiet”, de får nya
ämnen och nya lärare, och denna förändring kan jämföras med att börja få betyg i Sverige,
eftersom båda markerar början på en ny period i grundskolan.

3. Slutsats
Syftet med denna del av min masteruppsats var att undersöka problem som jag stöte på
när jag översätte två barnböcker från svenska till kroatiska. Jag analyserade hur jag översatte
barnlitteratur och inte hur andra översättare gjorde det. Jag översatte bilderboken Älskade lilla
gris och romanen kakor_till_alla.nu och drog slutsatsen att det var lättare att översätta romanen.
Att översätta titlarna krävde en del övervägande, och jag översatte varje titel med hjälp av en
annan översättningsmetod enligt Vinay och Darbelnet.
När man översätter litteratur för barn måste man komma ihåg att det är just barn som är
målgruppen. Därför måste allt i översättningar vara lämpligt för dem, ordförrådet,
kulturspecifika element, meningslängd, stil, atmosfär och så vidare. Översättaren kan också bryta
vissa grammatiska regler för att förbättra rytmen i översättningen, eftersom många böcker för
barn, särskilt bilderböcker, högläses och behöver skiljetecken som riktlinjer för pauser.
Översättning av barnlitteratur är särskilt intressant eftersom översättare arbetar med både
illustrationer och text. Detta kan dock vara problematiskt eftersom illustrationer ibland kan
utesluta möjliga lösningar. Adaption är den översättningsmetod som jag använde mest i mina
8

översättningar, den är lämplig för att hitta lösningar för kulturella skillnader och barn har en
bättre chans att njuta av att läsa om de känner igen något från sin kultur.
Under översättningsprocessen kan översättaren stöta på olika problem, och oavsett vilken
lösning översättaren väljer måste den vara lämplig för barn, antingen de yngre som tittar på
illustrationerna medan de lyssnar på berättelsen eller de äldre som kommer att läsa den själv som
en del av början av sin läsupplevelse.

4. Översättningar från svenska till kroatiska
4.1 Barnlitteratur
4.1.1 Älskade lilla gris
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1. poglavlje

Ovako je sve počelo, točno prije božićnih praznika:
Nitko nije vidio kako je ušla. Samo se odjednom
stvorila tamo.
Učiteljica je napola ustala i rekla:
„Oprostite gospođo, ali očito ste na krivom mjestu,
mi ovdje imamo nastavu.“
Teta se okrenula, polako skinula smeđu rukavicu s
ruke i odgovorila:
„Nisam na krivom mjestu, a nisam ni čula da ste se
predstavili.“
Učiteljica je potpuno pocrvenila i pružila teti ruku.
„Oprostite, ja sam Anica Gundulić, a vi?“
Teta se podsmjehnula i ponovno navukla rukavicu na
ruku. Odmjerila je učiteljicu od glave do pete i zatim
polako krenula kružiti po učionici.

5
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Bilo je sasvim mirno, nitko se nije usudio ni pisnuti.

„Mislim izopćen, neprihvaćen, sam kad se čini da se

Nagnula se nad Larinom klupom i provjerila koju to

svi drugi zabavljaju, bez prijatelja, sam na odmoru.

knjigu Lara čita. Zvala se Tisuću i jedna noć.

Razumijete li? Ima li nekog u razredu tko se

„Čitanje je dobro, jako dobro, čitanjem se čovjek nauči

NIKADA nije tako osjećao?“

svašta o životu! Čak i ti, Lara, moraš svašta naučiti.“

Karlo je sjeo. Vjerojatno se pitao kako je teta znala

Nastavila je koračati između klupa, potapšala je nekog

njegovo ime. „Taaako daakle...“ Promumljala je teta

učenika po glavi, pucketala je jezikom, a onda je zastala zadovoljno, „zbilja su se svi u ovoj učionici barem
usred koraka i nakašljala se.

jednom osjećali neprihvaćeno... Taako dakle, sada

„Ima li ovdje nekog tko se nikad, NIKAD nije osjećao

nitko nije ustao. U tom mi slučaju nije jasno zašto se

usamljeno?“ upitala je. „Neka ta osoba ustane kako

ne možete držati zajedno i biti prijatelji. Ja to

bismo je mogli dobro vidjeti.“

ZAISTA NE MOGU RAZUMJETI!“ Jako je dignula

Karlo je odmah ustao i još k tome podigao ruku da ga

glas, a mi djeca poskočili smo od straha.

nitko ne bi previdio.

„Vratila sam se kako bih vas svašta naučila. VAS

„Ja“, rekao je, „ja nikad nisam sam.“

isto“, rekla je teta i okrenula se prema učiteljici.

Teta se nasmijala s razumijevanjem.

„Prvenstveno morate naučiti gledati, koristiti svoje

„Mali moj Karlo“, osmjehnula se teta i potapšala Karla

oči. RAZUMIJETE LI?“

po ramenu, „može biti naporno imati puno braće i

Učiteljica je izgledala kao da će iscuriti kroz

sestara, posebice toliko silno puno koliko ti imaš... ali

pukotine u podu. Ali nije odgovorila.

ne mislim na tu vrstu usamljenosti.“
Promijenila je ton i oštro rekla:
7
6
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Bili smo prestrašeni, stvarno jesmo. I vrijeme kao da je „TKO je to bio? Nije se činila baš normalnom“,
stalo. Nije prošla ni minuta. Bilo mi je užasno to što se

zanimalo je Laru. Ona je obično najhrabrija

sat pokvario baš kad smo cijelo vrijeme priželjkivali da djevojčica u razredu, no sad je izgledala malo blijedo
zvoni za odmor.

(nastavila je žvakati žvaku).

Baš kad sam htjela briznuti u plač, upravo je u tom

„Raspitat ću se u zbornici, moguće da je umirovljena

trenutku teta izvadila veliku staklenku s kolačićima.

kolegica, ali nisam sigurna“, odgovorila je učiteljica

Rekla je da se zovu „Snovi od vanilije“ i poslala ih po

nervozno prelistavajući po papirima.

razredu.

A onda je napokon zvonilo za odmor.

U torbi je imala svježe cijeđeni sok od kupina i staklene
čaše s cvjetnim ornamentom. Kolačići su svima bili fini,
pa čak i učiteljici (koja inače često govori da je na
dijeti). Teta je s nama razgovarala o zadaćama koje
imamo i o tome veselimo li se božićnim praznicima.
Naravno da je odgovor bio potvrdan.
A onda je pogledala na svoj sat (njezin je očito radio),
pa zatim uperila prst u smeđoj rukavici na nešto u
školskom dvorištu.
„Gledajte“, dobacila je.
Svi smo pogledali kroz prozor, a kad smo se okrenuli
natrag nije je bilo! Kolačići, mrvice, sok i čaše ostali su
tamo, ali teta je nestala.
Ništa nam nije bilo jasno! A učiteljice još i manje.

8
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2. poglavlje

Za Božić sam dobila bilježnicu od starijeg brata.
Moj stariji brat zove se Jakov i uvijek mi daje
lijepe stvari, na primjer ovu bilježnicu u koju sad
pišem. Ima ružičaste šljokice i ČAROBNA je,
barem tako kaže Jakov. Kad ju otvoriš svira
kratka melodija i kad ju čuješ MORAŠ pisati.
Bilježnica ima i mali neobični srebrni ključić, pa
ako ju dobro zaključam nitko ne može vidjeti što
pišem, i to je dobro. Svi stalno prigovaraju da
moram naučiti pisati i čitati, i da ću možda morati
ići na dopunsku nastavu da naučim. Ali ja to ne
želim.
Kad smo se vratili s božićnih praznika u školu,
pokazala sam šljokičastu bilježnicu učiteljici i
ispričala joj zašto je čarobna. Rekla je da mi jako
zavidi, i poželjet će jednu takvu sljedeće godine.

11
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Ona je za Božić dobila gaćice i grudnjak i dvije
bombonijere, ali ne i čarobnu bilježnicu, iako je
oduvijek bila uvjerena da će postati spisateljica.
Rekla mi je neka često slušam tu melodiju i
zapišem sve što mi padne na pamet. Možda ne baš
pod satom matematike i tjelesnog, nego u slobodno
vrijeme!
„Samo piši, piši tako dugo dok se olovka ne zapali“,
nasmijala se. Pa sam sad počela s tim. Naravno da
se još nije zapalila, srećom imamo detektore dima u
svakoj sobi doma kod nas koji tako tule da te bole
uši. Ali nemam ja baš povjerenja u učiteljicu. Iako
se smije i kaže da bih trebala pisati, ne vjeruje da
mogu. Čujem joj u smijehu da je nervozna. Ona i
dalje želi da ja idem na dopunsku nastavu, pa joj
više ne namjeravam pokazivati svoju čarobnu
bilježnicu. NIKOME neću dati da vidi što pišem.

13
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3. poglavlje

„Radim na jednom portalu!“ vikne tata i podigne
ruke visoko prema nebu. „Portalu koji će spasiti
svijet!“
„Što je to portal?“ upitam, ali nitko nema vremena
odgovoriti.
Cijela obitelj stoji u tatinoj kreativnoj radionici i
gleda u crni zaslon kompjutora.
Mama je ponijela termosicu kave, dvije šalice i bocu
soka. Smijemo piti direktno iz boce jer je zaboravila
čaše.
Štrukli su i dalje smrznuti u sredini, ali nije bitno jer
ionako nitko ne želi njezine štrukle. Uvijek su suhi i
mrvljivi, čak i kad su svježe pečeni.
Moramo shvatiti na čemu tata radi. To je smisao
cijelog našeg izleta.
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Družit ćemo se i bit će nam lijepo, a zatim ćemo prestati ni moj mlađi brat Leon to ne može slušati. Puže
prigovarati tati da je previše na poslu. Ipak će on

ispod radnog stola i traži svoju lopticu među

SPASITI SVIJET! A nakon što spasi svijet, TADA (!)

kablovima.

će puno, puno biti kod kuće i igrati se s nama.

Baš sad imam magičnu moć pisanja.

„Tate bi TREBALI biti doma sa svojom djecom, samo

Bilježnica mi svira, a čini se da se nitko ne obazire.

što tate imaju i nešto drugo što moraju raditi“, znao je

Pa pišem:

reći. „A moja je šefica uložila BOGATSTVO u moje
ideje.“

Ovo je moja obitelj:

„Da, da“, reče mama, uzdahne i pogleda kroz prozor

Mama radi kao nastavnica u našoj školi. Promijenit

radionice, „možda onda dobiješ veću plaću pa možemo će posao kad Jakov krene u peti razred. Radije bi
uskoro popraviti auto.“

umrla nego predavala svojoj djeci, zna reći. Jakov je

Tata se znao hvaliti da je on smislio ime –

sad četvrti razred.

www.radionicabuducnosti.hr!

Voli sjediti kod kuće za tatinim kompjuterom i

„Odlično ime“, tata opet uzvikne ponosno.

surfati po netu ili igrati igrice. I jako je sposoban,

Una, tatina kolegica s posla, također sjedi u uredu iako

veli tata. Tata je Jakovu dao LOZINKU, pa samo

je subota. Ona, mama i Jakov naginju se iznad tatinog

njih dvoje mogu ući u kompjuter.

kompjutera kako bi razumjeli što tata radi. Tata još nije Ljuta sam zbog toga, jako ljuta, i jednog ću se dana
upalio kompjuter jer prvo mora objasniti što je KRIVO

osvetiti.

sa svijetom, pa da „publika“ zaista RAZUMIJE koliko

Jakov nekad igra nogomet, ali najčešće se javlja na

ga je bitno spasiti!

telefon kad ga različite cure zovu i traže da im da

Ja to ne mogu slušati, već sam to toliko puta čula ranije, šansu.

16

17

95

Uvijek ih odbije. Kad ga pitam tko je zvao,
pocrveni i kaže da me se ne tiče.
Ne zna da ja uvijek znam tko je zvao jer me gotovo
sve cure iz četvrtog razreda prvo pitaju:
„S kim je sada Jakov, Lina?“
Pa se znalo dogoditi da sam lagala i rekla da je s
nekim jer mi se ta glupa cura koja je pitala nije
sviđala. Kad imate tako dobrog starijeg brata,
morate ga spasiti od glupih cura.
Za NJEGOVO dobro, naravno.
Znam u koga je zaljubljen, a ona ga ne pita da budu
zajedno. Mislim da će on morati nju, a to se ne
usudi (haha).
Pa, onda sam tu ja, Karolina, zvana Lina. U
najboljim sam godinama, što znači da idem u treći
razred. Moja najbolja prijateljica zove se Eva (živi
u stanu kraj našeg), moja druga najbolja prijateljica
zove se Asja, a moj dečko zove se Petar (on ide u
četvrti razred). Moja najdraža boja je plava, ali na
drugom mjestu je roza (moja odjeća je uglavnom
roza).
19
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Igram košarku jednom tjedno, volim pse (najviše

istrunuli bi da smo ih zadržali, rekla je mama.

našeg psa, Zuba) i crtati. Kad učiteljica kaže da ne

Jakov je istukao Leona navečer u kupaonici kad

znam čitati i pisati, želim pokazati cijelom svijetu da

smo išli prati zube. To je bilo dobro jer zato ja

je u krivu! Ja ću (potajno) napisati najbolju knjigu na

nisam morala ubiti malo derište. Ali tada je Jakov

svijetu i postati poznata i svi će mi se samo diviti jer

završio u kazni i nije smio izaći iz kuće tjedan dana,

sam NAJBOLJA u pisanju i čitanju. Sto posto!

za što ja mislim da je bilo jako nepošteno. Nije

A tada možda i ja dobijem lozinku od tate.

smio ići ni na nogomet iako je bila jako važna
prijateljska utakmica!

Zatim imam i napornog mlađeg brata, Leona. Nitko ga

Leon je mogao sjediti u maminom naručju i jesti

baš ne voli, možda mama i tata ponekad, i baka, ali

kokice i gledati Disneyeve filmove cijelu večer. To

nitko drugi. Samo sve pokvari! Prošli je tjedan stavio

je isto bilo nepošteno, pa sam ponudila Jakova

moje japanke u pećnicu i upalio ju. Morali smo čekati

slatkišima koje sam sačuvala od Božića.

na dvorištu nekoliko sati dok se dim nije prozračio.

Nisu baš bili fini, ali ipak su to slatkiši, a zatim smo

„Peci kolac“, veselo je rekao i pljeskao.

se on i ja igrali Vruće-hladno.

To inače znači peći kolač. Tjedan ranije namočio je
sve moje plišance u Jakovljevom akvariju. Ribe su se

Zatim baka... Što da kažem o njoj?

bacakale po podu kad je ušao u sobu, a dvije su umrle

Kad je Leon bio budan cijelu noć i igrao se

bolnom smrću (tako je on rekao). Moji plišanci gotovo

vatrogasnim vozilom u maminom i tatinom krevetu,

da su završili isto. Bilo je grozno! Većina ih se

tada je baka došla sljedeći dan.

posušila, ali dva su velika medvjedića koja sam dobila

Kad je Leon pokušao zapaliti svoje lego kockice u

od bake bila punjena slamom i

predsoblju, tada je došla odmah. I svaki put kad

20
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izuje čizme i objesi kožnu jaknu u predsoblju glasno

I stvarno je tako!

uzdahne i kaže:

Ponekad poželim drugu obitelj. Na primjer, moja

„Sreća da sam pod stare dane ostala bez posla, kako bi

prijateljica iz razreda Asja ima roditelje koji svaki

inače vi u ovoj obitelji preživjeli?“

mjesec dobiju u banci hrpu novaca. Asja nema

Zatim odloži kacigu za motocikl visoko na policu,

braću ni sestre, samo to zvuči divno! Nema Leona

zaprijeti Leonu prstom i kaže:

koji bi sve zeznuo... ali Jakov bi mi ipak malo

„Ne dirati, bakino!“

nedostajao jer starije cure iz četvrtog razreda ne bi

Samo zato što se Leon jednom igrao brodića s

pričale sa mnom da nemam zgodnog starijeg brata.

njezinom užasno skupom kacigom i tad je koža iznutra
olabavila i više se nije mogla popraviti. Tada se baka

Živimo na najvišem katu stambene zgrade. Jakov i

nije mogla voziti motociklom nekoliko tjedana, a to

ja imamo svatko svoju majušnu sobicu, koja je

nije bilo zabavno (tata katkad misli da jest).

nekada bila velika soba s dva prozora.

Mama je plakala i pokušala nagovoriti tatu da kupi

„Samo treba izgraditi jedan zid“, rekao je tata kad

novu kacigu za više od tisuću kuna.

smo se selili.

„Nema šanse“, odgovorio joj je, „može sebe kriviti jer

Leon, mama i tata dijele jednu sobu, a imamo i

je ostavila kacigu u kupaonici. Bilo tko bi mogao

dnevnu sobu u kojoj tata i Jakov imaju kompjuter

pomisliti da je kaciga tanker!“

na stolu koji zauzima gotovo cijelu prostoriju.
„Bitno je da djeca rano nauče baratati kompjuterom,

Tata je kompjuterski štreber. On zna gotovo sve o

da ne postanu poput tebe“, kaže tata mami.

kompjuterima, i toliko je dosadno slušati ga kad priča

Mama mrzi kompjutore. Čim mora isprintati

o svom poslu da zaspiš.

raspored svojim učenicima odmah plače, a zatim

Mama ga zove „ubojica zabave“. To otprilike znači da

zove baku koja onda dođe i napravi to umjesto nje.

kad tata počne pričati o kompjutorima svi izađu iz
prostorije (ili zaspu).
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Tata ne smije pomoći.
„Nikada“, viče mama, „onda ćeš sigurno umisliti da
si netko i nešto!“
Moja soba ima ljubičaste zidove i svijetloplavi
namještaj. Nemam baš puno stvari jer nemamo
dovoljno novca, ali imam stvarno puno plišanaca,
dvije lutkice i četiri ladice pune stvari koje sam
pronašla – kamenčiće, školjkice, štapiće, češere,
čepove, dvije kovanice od pedeset lipa, krhotinu
stakla, osam čavala i marker za knjigu koji je jako
star. Na zidu imam poster s tri mačića, okvir za
slike u obliku srca sa slikom Zuba i još jednu policu
sa setom za čajanku koji sam dobila od bake. U
maloj kutijici s perlama na poklopcu imam prstene,
lančić i pramenove za kosu.
Da, to je bilo sve.
Zapravo, tu je i Eva, ona živi u stanu pokraj nas i ima
stariju sestru koja se zove Veronika. Ja bih se radije
zvala Veronika nego Lina. U svakom slučaju,

25

99

Eva i ja se igramo skoro svaki dan, i tako je oduvijek,
najčešće se igramo „nečeg uzbudljivog“. Tada

4. poglavlje

izmislimo strašnu priču i igramo sve uloge same, iako
smo najčešće špijunke i heroine.
Una (tatina kolegica s posla) me gleda dok sjedim za
njezinim radnim stolom i pišem i nakratko pomislim
da će me razotkriti. Da će mama i tata uletjeti u sobu.
Vikati i pljesnuti dlanom o dlan i uzviknuti:
„Gledaj ju kako piše! Prekrasno!“
A ja se potpuno oznojim.
Ali Una mi samo namigne, zna što mislim.
Jakov misli da je Unina kosa čudna. Uvijek priča o
Uninoj kosi, iako sam mu rekla da se to ne smije,
treba se pretvarati kao da nije ništa jer je tako rekla
mama.
Ali teško je. Njezina je kosa tanka poput svilenih
niti, crvena sasvim na vrhu, svijetlozelena u sredini,
a ostatak je siv.
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Izgleda kao da je stavila prste u utičnicu i udarila ju je
struja, ili kao da je lik iz crtića.
„Izgleda otrcano“, rekla bi mama kad bi mislila da ne
slušamo.
Una ima velike naočale koje joj uvijek skliznu niz nos
kad god vidi da smo tamo i želi nam reći nešto lijepo.
Samo se nikad ničeg ne sjeti. Usta joj budu otvorena, ali
riječi ne izlaze. Znoj joj izbije na čelu i briše ga
stražnjom stranom ruke. Zatim promrmlja nešto što mi
ne razumijemo, popravi naočale i nastavi pisati na svom
kompjutoru.
I ona radi na jednom portalu. Možda na istom kao i tata,
tko zna?
„Ona je majstorica izrađivanja urednih dokumenata“,
zna reći tata i nasmiješiti se s divljenjem. „Prava
majstorica!“
Ni ne znam što je dokument, a niti nema smisla pitati
jer nikog nije briga.
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Tatine šefice danas nema na poslu jer je subota. I to je

mene! I tada ja dobijem plaću kojom plaćamo

jako lijepo jer ju NITKO ne voli.

stanarinu, nije li tako, srećo?“

Velika je poput kuće i obrijala je obrve kako bi ih

„Dovoljno je da se namršti, nabora svoje nacrtane

mogla sama crtati zbog čega izgleda zlobno kao što i

obrve i malo se nakašlje, bilo tko će olakšati

jest. Barem tako veli mama. Šefica ima modru kosu i

novčanik“, odgovara mama.

litru laka na njoj, pa čak i da počne oluja, kosa bi joj

„Ne budi takva“, kaže tata i ogleda se okolo kao da

stajala savršeno. Ne zna pričati, samo kreštati, što joj

je šefica ipak tamo.

paše uz kostime šivane po mjeri koji su drečavih boja.

„Ne zna na čemu točno radim“, šapne tata, „zato je

Uz njih najčešće nosi cvjetne bluze.

sad malo nervozna, Zagrepčani uskoro dolaze

„To je samo da zavara, da ljudi misle da je osebujna

ovamo zbog inspekcije radionice... ma znaš već,

osoba koja voli vedre boje, a zapravo bi trebala biti u

malo je ludo!“

sivoj odjeći za trčanje i zaključana tamo gdje nema

Tata zamahne rukama, ali svi su ga prestali slušati.

drugih ljudi“, kaže mama.

Mama pogleda na sat i stavi kocku šećera u kavu, a
Una mijenja žarulju. Samo ja još pišem i slušam na

Moja mama ne voli tatinu šeficu, ni tatina šefica ne

jedno uho. Jedino što vidim na ekranu kompjutora

voli moju mamu, djecu općenito, a čak ni nekog

su palme na plaži. Tata drži majušni pleteni stolac u

drugog. Voli novce, samo to.

ruci, a drugom rukom pokušava napuhati balon.

„Ona je majstorica u nabavljanju novaca“, kaže tata i

Ništa ne razumijem, ali nema smisla pitati.

nesigurno se nasmiješi. „Prava majstorica! I vjeruje u

Onda tata uzdahne i kaže da možemo radije
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na bazene. I tada se svi jako razveselimo.
Leon povikne:
„Adac, adac.“
To znači sladač.
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4.2 Populärvetenskap
4.2.1 6 typer av depression och hur du lindrar

6 typer av depression och hur du lindrar
PUBLICERAD: 26 FEB 2020, KL 19:00
ÄMNEN I ARTIKELN: SJUKDOMAR & BESVÄR, DEPRESSION, TERAPI

Depression är något som drabbar många, men vad många inte vet är att det finns flera
typer av sjukdomen.
De kan yttra sig på olika sätt och vissa av dem är lätta att missa.
Här går vi igenom några typer, deras symtom och hur de behandlas.
Vad är en depression?
Hur vanligt är depression? I en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjorde 2017 har var
femte svensk fått diagnosen depression minst en gång. Ungefär en tredjedel har återkommande
depressioner och kvinnor diagnosticeras i högre utsträckning än män.
En depression kännetecknas av nedstämdhet som hållit i sig i mer än två veckor. Den som är
deprimerad upplever att saker som tidigare var intressant eller underhållande inte väcker samma
engagemang och glädje. Sömnstörningar, håglöshet, irritabilitet, ångest och förändrade matvanor
är också vanligt.
HUR VET MAN OM MAN ÄR DEPRIMERAD? VANLIGA TECKEN
Här är några vanliga symtom på depression:
Nedstämdhet.
Sömnproblem: Svårt att somna, vaknar flera gånger under natten eller sover för länge.
Bristande intresse och glädje inför sådant som tidigare gjorde en glad.
Ångest.
Irritation och humörsvängningar.
Minskad eller ökad aptit, eventuellt viktuppgång eller viktnedgång som följd.
Sämre självförtroende/självkänsla.
Orkeslöshet.
Problem med motoriken.
Koncentrationssvårigheter.
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Ingen sexlust.
Huvudvärk.
Smärta och spänningar i muskler, ofta axlar och nacke.
Magbesvär.
Tankar på att skada sig själv eller ta sitt liv, men också tankar om att det vore bättre att inte leva.
Skuldkänslor.
Källa: 1177.se, Netdoktor.se
I dag benämns tillståndet som en folksjukdom. Det stämmer att det är ett utbrett hälsoproblem,
som leder till stort psykiskt lidande. Trots utbreddheten är det en sjukdom som, enligt
Internetmedicin.se, tros vara underbehandlad.
Varför blir man deprimerad?
Det finns en ärftlig faktor när det kommer till depressionssjukdomar, ofta kan man se att den som
drabbas har en nära släkting med liknande erfarenheter. Det kan bero på genetik, men också på
uppväxtfaktorer.
Depressioner kan utlösas av svåra händelser i livet, både enskilda och sådana som utspelar sig
under en längre tid. Sjukdomar, dödsfall, förlust av jobb, en flytt eller separation är exempel på
händelser som kan leda till att man blir deprimerad.
En teori är också att det förekommer en obalans mellan olika signalsubstanser, som noradrenalin,
dopamin och serotonin, vid depression.
Nedan går vi igenom sex olika typer av depression.
Egentlig depression
Den vanligaste typen av depression kallas för egentlig depression. Sjukdomen kan delas in i
olika grader: lindrig, medelsvår och svår.
Vid en lätt eller lindrig depression klarar man av vardagens aktiviteter trots sitt försämrade
mående.
Vid medelsvår eller måttlig depression har man problem med att klara av sina vanliga aktiviteter
till följd av sina depressionssymtom.
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Vid svår depression är den drabbade påtagligt funktionsnedsatt och kan behöva vårdas på
sjukhus till följ av depressionen. Psykotiska symtom, som vanföreställningar och hallucinationer
kan förekomma. Vid svår depression kan man också få tilläggsdiagnosen melankoli. Melankoli
kan man till exempel diagnosticeras med om det finns en uttalad viktnedgång till följd av
aptitlöshet, sänkt libido, om man lider som mest av sin depression under morgonen, vaknar tidigt
på morgonen och inte reagerar känslomässigt på sådant som vanligtvis skulle skapa en reaktion.
Egentlig depression går oftast över av sig själv, men det kan ta lång tid och ett försämrat mående
ökar risken för självmord. Därför är det bra att söka hjälp så fort som möjligt.
Behandling: Socialstyrelsens riklinjer rekommenderar att patienter med egentlig depression,
oavsett svårighetsgrad, erbjuds terapi. Kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat sig ha god effekt
och är det som primärvården oftast erbjuder. Annan typ av psykologisk hjälp som samtalsstöd
och psykodynamisk terapi kan också hjälpa. Eftersom det finns stöd för att fysisk aktivitet kan
hjälpa anser Socialstyrelsen att även detta är något som sjukvården kan hjälpa deprimerade med.
Även läkemedelsbehandling med antidepressiva preparat är vanligt, exempelvis med
serotoninåterupptagshämmare (SSRI).
Dystymi – kronisk depression
Dystymi kan beskrivas som en mildare men kronisk typ av depression. Det är en
förstämningssjukdom som börjar utvecklas redan i unga år, och den som är drabbad kan gå hela
livet utan att förstå att hen faktiskt är deprimerad.
– Den är svårare än nedstämdhet men lättare än egentlig depression. Man har mycket negativa
tankar som färgar hela världen i gråtoner. Det är en grundstämning, det är nästan ett
personlighetsdrag. För en dystymiker är det november året runt, säger psykologen Tanya
Korenivskaia i en tidigare intervju med Hälsoliv.
Orsaken till varför man utvecklar dystymi är inte klarlagd, men det tros bero på både medfödd
sårbarhet och uppväxtfaktorer. Barn som växer upp i hem där exempelvis missbruk eller
misshandel förekommer kan utveckla dystymi, men det är inte alltid familjeförhållandena som är
förklaringen.
Behandling: Dystymiker bör erbjudas behandling med antidepressiva läkemedel, enligt
Socialstyrelsen riktlinjer. Kombinerad behandling av läkemedel och KBT kan också erbjudas i
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vissa fall. Egenvård i form av att hålla fast vid hälsosamma rutiner kring kost och motion är
också bra.
Graviditets-/förlossningsdepression
Det är inte ovanligt att bli nedstämd i samband med att man får barn. Många upplever en dipp
strax efter förlossningen, där de kan känna stark ångest, känna sig ledsna och vilsna i
föräldraskapet. Baby blues, som det kallas, är hormonellt och brukar gå över inom några dagar.
Det är om man fastnar i nedstämdheten i mer än två veckor som man brukar tala om
förlossningsdepression. Förutom de klassiska symtomen vid depression skriver 1177 att det kan
hända att man har tankar om att skada sig själv eller barnet och att man känner starka
skuldkänslor gentemot bebisen. Även medföräldern kan bli deprimerad efter bebisens ankomst.
Förlossningsdepression kallas också för postpartumdepression.
En del blir deprimerade under sin graviditet, vilket ibland kallas för graviditetsdepression eller
graviddepression. Graviditeten är en stor omställning för många: Vardagen kommer att
förändras, man är full av hormoner och förväntas samtidigt vara glad och förväntansfull. I början
av 2000-talet gjordes en svensk studie där man bland annat såg att risken att få
depressionssymtom är större om man upplever brist på stöd från sin partner och omgivningen.
Det tycks också som att en tidigare historia av depression kan öka risken att sjukdomen
återkommer under graviditet eller efter förlossning.
Behandling: Det är viktigt att söka hjälp om man är gravid eller nyss fått barn och misstänker att
man är deprimerad. Behandlingen ser likadan ut som vid egentlig depression: Man kan få
samtalsterapi, antidepressiva eller erbjudas båda.
Årstidsbunden depression
Blir du nedstämd under vinterhalvåret? Du är inte ensam om att bli låg. Faktiskt kan det röra sig
om en årstidsbunden depression – något som tros drabba ungefär tio procent av befolkningen.
De här depressionerna är återkommande och följer samma mönster. Det vanligaste är att bli
deprimerad under hösten och vintern, för att sedan må bättre under årets soligare månader. men
det finns även de som drabbas av vår- och sommardepression. För att få diagnosen ska man ha
drabbats vid samma tid två år i rad.
Varför man får den här depressionen är inte klarlagt, men det finns en misstanke om att vår
biologiska klocka hamnar i otakt av årstidsväxlingarna.
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– Man brukar prata om en sårbarhet. Vissa är sårbara för förändringar i årstid och ljus. Andra har
andra sårbarheter, man kan exempelvis ha sårbarhet för att ta kritik eller stress, säger Fredrik
Sandin, legitimerad psykolog, i en tidigare intervju.
Det är vanligast att gå in i en årstidsbunden depression under senhösten, men det finns även de
som blir deprimerade när soltimmarna ökar igen på våren.
Årstidsbunden depression, som på engelska kallas SAD (seasonal affective disorder), har samma
symtom som egentlig depression. Utöver dem är det vanligt att känna ett ökat sötsug och extrem
trötthet, som inte går över trots mycket sömn.
Behandling: Antidepressiva läkemedel kan sättas in vid årstidsbunden depression. Om
depressionen infaller på senhöst och vinter kan det fungera att exponera sig för mer ljus. En
promenad under dagens soltimmar kan lindra, men något som också studeras är ljusterapi.
Ljusterapi innebär att patienten får sitta i ett ljusrum med lampor som imiterar solljus.
Socialstyrelsen anser inte att ljusterapi ska erbjudas till patienter eftersom det saknas tillräckligt
vetenskapligt stöd, men möjligheten finns. Precis som vid egentlig depression kan både
antidepressiva läkemedel och samtalsterapi lindra symtomen.
Depression vid utmattningssyndrom
Stressrelaterade problem är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i dag. Diagnosen
utmattningssyndrom är inte ovanlig. Tidigare kallades det även för utmattningsdepression, men
det är något missvisande. Symtomen vid utbrändhet varierar från person till person och alla som
är utbrända blir inte deprimerade. Man brukar i stället tala om att man får en sekundär
depression.
Ibland förväxlas utmattningssyndrom med depression, trots att sjukdomsförloppen och symtom
skiljer sig. I en artikel i Läkartidningen skriver psykiatrikern Marie Åsberg att en felaktig
depressionsdiagnos vid utmattningssyndrom kan förlänga tiden det tar att återhämta sig.
Åt andra hållet kan det ibland vara svårt att märka att man är deprimerad om man samtidigt har
typiska utmattningssymtom som irritabilitet, trötthet, ångest och skuldkänslor. Om man är
utmattad kan det vara bra att uppmärksamma om några nya depressionsliknande symtom
uppkommer.
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Behandling: Vid utmattningssyndrom med samsjuklighet i depression behandlas depressionen
med antidepressiva och samtalsterapi, exempelvis kognitiv beteendeterapi som också kan hjälpa
vid utmattning.
Bipolär sjukdom
Bipolär sjukdom, tidigare kallad manodepressiv sjukdom, kännetecknas av att den drabbade får
återkommande depressioner men också episoder av mani. Under de maniska perioderna känner
sig personen upprymd, har starkt självförtroende och mycket energi. Vid mani är det lätt att den
bipoläre tappar omdömet och kan till exempel dra på sig stora skulder eller äventyra sin hälsa på
olika sätt. Personen kan ha perioder mellan depression och mani där hen inte uppvisar några
symtom på sjukdomen. Det finns också något som kallas för blandtillstånd, där mani och
depression går in i varandra eller växlar väldigt fort.
Den vanligaste varianten av sjukdomen kallas typ 1, och innebär att både de depressiva och
maniska episoderna är svåra. Vid bipolär sjukdom typ 2 är de maniska symtomen lindrigare, och
kallas för hypomani.
Under både mani och depression kan den sjuka drabbas av psykos, det vill säga en förvrängd bild
av verkligheten. Vid en depressiv psykos är det inte ovanligt att drabbas av vanföreställningar
om att man blir utsatt för komplotter eller blir förföljd, så kallad förföljelsemani.
Behandling: Vid bipolär sjukdom behövs ofta medicinsk behandling för att förebygga och lindra
både de depressiva och de maniska symtomen. Litium är det vanligaste läkemedlet som används
för att stabilisera humöret, men det är inte ovanligt att sätta in även antidepressiva. De flesta med
bipolär sjukdom behöver, enligt 1177, kombinera medicinering med psykoedukation,
samtalsstöd och ibland annan psykologisk behandling.
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4.2.2 6 typer av depression och hur du lindrar – översättning

Šest tipova depresije i kako ublažiti simptome
OBJAVLJENO: 26. veljače 2020., 19:00 sati
TEME U ČLANKU: BOLESTI I TEGOBE, DEPRESIJA, LIJEČENJE

Depresija pogađa mnoge, ali mnogi ne znaju da postoji više tipova depresije.
Mogu se manifestirati na različite načine, a neke od njih lako je previdjeti.
Ovdje ćemo predstaviti neke tipove, njihove simptome i kako ih liječiti.
Što je depresija?
Koliko je depresija česta? Prema istraživanju koje je provela švedska Agencija za javno
zdravstvo, svakom petom Šveđaninu barem je jednom bila dijagnosticirana depresija. Otprilike
trećina ima povratni depresivni poremećaj, a ženama se dijagnosticira u većoj mjeri nego
muškarcima.
Karakterizira je depresivno raspoloženje koje traje dulje od dva tjedna. Oni koje pogodi depresija
osjećaju se kao da stvari koje su ih prije interesirale i zabavljale više ne pobuđuju jednaki interes
i veselje. Poremećaji spavanja, bezvoljnost, iritabilnost, anksioznost i promjenjive prehrambene
navike također su česti.
KAKO PREPOZNATI DEPRESIJU? ČESTA OBILJEŽJA
Ovo su neki od uobičajenih simptoma depresije:
Potištenost.
Problemi sa spavanjem: teško vam je zaspati, budite se nekoliko puta tijekom noći ili predugo
spavate.
Manjak interesa za stvari koje su vas ranije veselile i zanimale.
Anksioznost.
Iritabilnost i promjene raspoloženja.
Smanjen ili povećan apetit, koji mogu uzrokovati debljanje ili mršavljenje.
Loše samopouzdanje/samopoštovanje.
Slabost.
Problemi s motoričkim sposobnostima.
Teškoće s koncentracijom.
Nedostatak seksualne želje.
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Glavobolja.
Bol i napetost u mišićima, često u ramenima i vratu.
Probavne smetnje.
Misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, ali i pomisli da bi bolje bilo ne živjeti.
Osjećaj krivnje.
Izvori: švedske web-stranice 1177.se i Netdoktor.se
Danas se naziva „narodnom bolešću“ i vrlo je rasprostranjen zdravstveni problem koji uzrokuje
velike duševne patnje. Bez obzira na rasprostranjenost, prema izvoru Internetmedicin.se, bolest
se ne liječi dovoljno.
Zašto ljudi postaju depresivni?
Nasljedni faktor igra ulogu kod depresivnih poremećaja, pacijenti često imaju bliskog srodnika
sa sličnim iskustvima, što može biti vezano uz genetiku, ali i uz sredinu u kojoj su odrasli.
Depresiju mogu potaknuti teški događaji u životu, pojedinačni i oni koji se odvijaju dulje
vrijeme. Bolesti, smrtni slučajevi, gubitak posla, selidba ili rastava braka primjeri su događaja
koji mogu voditi k depresiji.
Jedna teorija govori o neuravnoteženosti između različitih neurotransmitera kod depresije, poput
noradrenalina, dopamina i serotonina.
Niže ćemo proći šest različitih tipova depresije.
Veliki depresivni poremećaj
Najčešći tip depresije zvan je veliki depresivni poremećaj, a može se podijeliti u tri stupnja: blagi
srednji i teški.
U slučaju blage ili lake depresije osoba može obavljati svakodnevne aktivnosti bez obzira na
lošije raspoloženje.
U slučaju umjerene ili srednje depresije, osoba ima poteškoće s obavljanjem uobičajenih
aktivnosti zbog simptoma depresije.
U slučaju teške depresije, funkcioniranje oboljele osobe značajno je ometeno i može postojati
potreba za zadržavanjem u bolnici. Mogu se javiti psihotični simptomi poput deluzija i
halucinacija. U slučaju teške depresije, pacijentu se može dijagnosticirati i melankolija.
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Primjerice, melankoliju je moguće dijagnosticirati ako se javi gubitak kilograma uzrokovan
gubitkom apetita, smanjeni libido, ako depresija najčešće pogađa oboljelu osobu ujutro, pa se
osoba budi rano i ne reagira emocionalno na stvari koje bi obično izazvale reakciju.
Veliki depresivni poremećaj obično prolazi sam od sebe, no to može potrajati, a sve lošije
raspoloženje povećava rizik od samoubojstva, stoga je dobro potražiti pomoć što ranije.
Liječenje: Švedski Nacionalni odbor za zdravstvo i socijalnu skrb preporučuje da se svim
pacijentima s velikim depresivnim poremećajem, bez obzira na stupanj, ponudi terapija.
Pokazalo se da kognitivno-bihevioralna terapija, KBT, ima dobar učinak te im se ona najčešće
nudi. Drugi tipovi psihološke pomoći poput savjetovanja i psihodinamske terapije također mogu
pomoći. S obzirom na to da postoje dokazi da fizička aktivnost može pomoći, švedski
Nacionalni odbor za zdravstvo i socijalnu skrb vjeruje da je i to način kojim zdravstvo može
pomoći oboljelima. Uobičajena je i terapija lijekovima, točnije antidepresivima poput selektivnih
inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI).
Distimija – kronična depresija
Distimija se može opisati kao blaži, ali kronični tip depresije. Odnosi se na poremećaj
raspoloženja koji se počinje razvijati u ranoj dobi, a pacijenti nekada ne primijete da su
depresivni cijeli život.
„Teža je od depresivnog raspoloženja, ali blaža od kliničke depresije. Oboljeli imaju jako
negativne misli koje boje cijeli svijet u nijanse sive. To je osnovno raspoloženje, gotovo osobina
ličnosti. Osobi koja pati od distimije studeni je cijele godine“, rekla je psihologinja Tanya
Korenivskaia u intervjuu za web-stranicu Hälsoliv.
Razlog zbog kojeg se distimija javlja je nepoznat, ali vjeruje se da urođena osjetljivost i sredina u
kojoj je osoba odrasla igraju ulogu. Primjerice, djeca koja odrastaju u domovima gdje su prisutni
ovisnost ili zlostavljanje mogu razviti distimiju, no obiteljski odnosi ne mogu uvijek objasniti
njezin razvoj.
Liječenje: Prema švedskom Nacionalnom odboru za zdravstvo i socijalnu skrb, oboljelima bi
trebalo nuditi antidepresive, a kombinacija lijekova i KBT-a u nekim je slučajevima također
moguća. Briga o sebi na način da se pacijenti drže rutine zdrave prehrane i vježbanja također se
preporučuje.
Trudnička ili postporođajna depresija
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Nije rijetkost da osoba postane depresivna kad dobije dijete. Mnoge žene dožive pad
raspoloženja odmah nakon poroda, osjećajući se jako anksiozno, tužno i izgubljeno u
roditeljstvu. Takozvani „baby blues” uzrokovan je hormonima i obično prolazi u roku od
nekoliko dana. Ako osoba zapne u depresivnom raspoloženju dulje od dva tjedna, govori se o
postporođajnoj depresiji. Osim klasičnih simptoma depresije, izvor 1777.se piše da su moguće i
pomisli o ozljeđivanju sebe ili djeteta, kao i snažni osjećaj krivnje prema djetetu. I suroditelj
može postati depresivan nakon dolaska djeteta. Postporođajna depresija također se naziva i
postpartalnom depresijom.
Neke žene postaju depresivne tijekom trudnoće, što se ponekad naziva perinatalnom ili
trudničkom depresijom. Trudnoća je velika promjena za mnoge: svakodnevica će se promijeniti,
osoba je puna hormona, a od nje se očekuje se da istovremeno bude sretna i puna iščekivanja.
Ranih 2000-ih provedeno je istraživanje u Švedskoj koje je pokazalo da je rizik od javljanja
depresivnih simptoma veći ako osobi partner ili okolina ne pružaju dovoljno podrške. Smatra se i
da ranija povijest depresije može povisiti rizik od njezinog vraćanja tijekom trudnoće ili poslije
poroda.
Liječenje: Važno je zatražiti pomoć ako ste trudni ili ste nedavno dobili dijete i sumnjate na
depresiju. Terapija je jednaka kao i kod kliničke depresije: možete ići na savjetovanje, uzimati
antidepresive ili oboje.
Sezonska depresija
Depresivni ste tijekom zimske polovice godine? Niste jedini koji se osjećaju loše. Zapravo se
može raditi o sezonskoj depresiji za koju se smatra da pogađa otprilike deset posto ljudi. Taj tip
depresije ponavljajući je i prati isti uzorak. Najčešće je osoba depresivna tijekom jeseni i zime,
pa se osjeća bolje tijekom sunčanih mjeseci u godini. Ali, ima i onih koji pate od proljetne i
ljetne depresije. Da bi osobi bila dijagnosticirana sezonska depresija mora patiti od depresije u
isto vrijeme dvije godine za redom.
Nije jasno zašto se ovaj tip depresije pojavljuje, ali postoji sumnja da naš biološki sat gubi ritam
zbog izmjene vremenskih doba.
„Često se govori o osjetljivosti. Neki su osjetljivi na sezonske i svjetlosne promjene. Drugi su
ranjivi zbog drugih stvari, možete, primjerice, biti osjetljivi na prihvaćanje kritika i stres“, govori
Fredrik Sandin, ovlašteni psiholog, u prošlom intervjuu za Hälsoliv.
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Najčešće ljudi padnu u depresiju u kasnu jesen, ali ima i onih koji postanu depresivni kad se
ponovno poveća broj sunčanih sati u proljeće.
Sezonska depresija, koja se na engleskom naziva SAD (seasonal affective disorder, odnosno
sezonski afektivni poremećaj), ima iste simptome kao i klinička depresija. Osim njih, često se
javljaju pojačano znojenje i ekstremni umor koji ne prolazi bez obzira na puno sna.
Liječenje: Kod sezonske depresije mogu se koristiti antidepresivi. Ako se depresija javlja
tijekom kasne jeseni i zime, može pomoći više izlaganja svjetlu. Šetnja tijekom sunčanih sati
može ublažiti simptome, no proučava se i svjetlosna terapija. Svjetlosna terapija podrazumijeva
da pacijent sjedi u prostoriji s lampama koje imitiraju sunčevu svjetlost. Švedski Nacionalni
zavod za zdravlje i socijalnu skrb ne smatra da bi se svjetlosna terapija trebala nuditi pacijentima
jer nema dovoljno znanstvenih dokaza, ali mogućnost liječenja svjetlosnom terapijom svakako
postoji. Baš kao kod kliničke depresije, i antidepresivi i savjetovanje mogu olakšati simptome.
Depresija kod sindroma kroničnog umora
Najčešći razlog bolovanja danas su problemi povezani sa stresom, a dijagnoza kroničnog umora
nije rijetka. U prošlosti se kronični umor nazivao i depresijom iscrpljenosti, no to je pomalo
varljiv izraz. Simptomi duševne i tjelesne iscrpljenosti variraju od osobe do osobe, ali ne postaju
depresivni svi koji „pregore“. Umjesto toga, obično se kaže da osoba pati od sekundarne
depresije.
Ponekad se simptome kroničnog umora zamijeni s depresijom, iako se tijek i simptomi bolesti
razlikuju. U članku švedskog medicinskog časopisa Läkartidningen psihijatrica Marie Åsberg
piše kako kriva dijagnoza depresije u slučaju sindroma kroničnog umora može produljiti vrijeme
oporavka.
S druge strane, ponekad je teško primijetiti depresiju ako su istovremeno prisutni tipični
simptomi kroničnog umora poput iritabilnosti, iscrpljenosti, anksioznosti i osjećaja krivnje. Ako
ste iscrpljeni, bilo bi dobro da obratite pažnju na bilo kakve nove simptome koji nalikuju
depresiji.
Liječenje: Kod sindroma kroničnog umora uz komorbiditet depresije, depresija se liječi
antidepresivima i savjetovanjem, primjerice kognitivno-bihevioralnom terapijom koja može
pomoći i kod iscrpljenosti.
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Bipolarni poremećaj
Bipolarni poremećaj, ranije znan i kao manično-depresivna psihoza, karakterizira ponavljajuća
depresija, ali i epizode manije. Tijekom maničnih perioda, osoba se osjeća ushićeno, ima dobro
samopouzdanje i puno energije. Tijekom manije, bipolarni pacijenti lako gube sposobnost
prosuđivanja, pa, primjerice, zapadnu u dugove ili na različite načine riskiraju zdravlje. Mogu
postojati periodi između depresije i manije kad osoba ne pokazuje simptome ni manije niti
depresije. Postoji i takozvani miješani oblik, u kojem se manija i depresija isprepliću ili vrlo brzo
međusobno izmjenjuju.
Najčešća varijanta poremećaja naziva se tip I, koji podrazumijeva teške epizode depresije i
manije. Kod tipa II, manični simptomi su blaži, pa se epizoda naziva hipomanijom.
Tijekom manije i depresije, oboljela osoba može patiti od psihoze, odnosno imati iskrivljenu
sliku realnosti. Kod depresivne psihoze nije rijetko da osoba ima deluzije da je izložena urotama
ili da je netko proganja, što se naziva manijom proganjanja.
Liječenje: Kod bipolarnog poremećaja, liječenje je potrebno da bi se spriječili i ublažili kako
depresivni, tako i manični simptomi. Litij je najčešći lijek koji se koristi za stabilizaciju
raspoloženja, no nije rijetko ni korištenje antidepresiva. Većina ljudi s bipolarnim poremećajem
mora kombinirati terapiju sa psihoedukacijom, savjetovanjem, a ponekad i drugim psihološkim
terapijama, piše 1177.se.
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5. Översättningar från kroatiska till svenska
5.1 Opinionsjournalistik
5.1.1 Život poslije potresa
Albanija četiri mjeseca nakon razornoga zemljotresa 26. studenoga 2019.

Život poslije potresa
Piše Zlatko Kramarić, hrvatski veleposlanik u Albaniji
I kada smo već pomislili da nas nakon ove pandemije ništa više ne može iznenaditi, rani jutarnji
sati 22. ožujka demantirali su nas. I Zagreb je pogodio snažan potres. Slike koje smo 26.
studenoga 2019. gledali u Draču vratile su se
U ranim jutarnjim satima 26. studenoga prošle godine Albaniju je pogodio potres jačine 6,4
magnitude prema Richteru. Epicentar potresa bio je u Jadranskom moru, u neposrednoj blizini
grada Drača, koji broji 400 tisuća stanovnika, drugom po veličini u Albaniji i najvećoj albanskoj
luci.
Između Tirane i Drača (udaljenost otprilike 30 km) razvila se i najveća industrijska zona, koja ih
je toliko povezala da bi se slobodno moglo govoriti o jedinstvenoj urbanoj cjelini, svojevrsnom
albanskom megalopolisu, gdje na relativno malom prostoru živi gotovo 35 posto građana
Albanije. No, kako je Drač mnogo stariji grad od Tirane, počeci grada sežu u davno doba kojega
su tragovi još vidljivi, npr. ostaci antičke arene, amfiteatra, srednjovjekovni dvorac…
Samo nekoliko tjedana prije potresa boravili smo u Draču sa splitskim gradonačelnikom Androm
Krstulovićem Oparom, koji je iskazao namjeru za uspostavu prijateljskih odnosa u svim
segmentima djelovanja. Njome bi se pokušala prevladati slaba povezanost gradova na Jadranu
jer je Jadransko-jonski koridor još na popisu „dobrih želja“ europske birokracije. Doduše, Drač
je odlično povezan s nekim gradovima lukama u Italiji, ali i njegovi čelni ljudi itekako su svjesni
da bi bilo poželjno da se ta luka, a samim time i Albanija, bolje poveže sa svojim prvim
susjedima, Grčkom, Crnom Gorom, pa onda i Hrvatskom.
Mora se reći da građani Albanije u cjelini imaju veoma pozitivno mišljenje o Hrvatskoj. Tu bi
činjenicu naša politika i diplomacija, ali još više naše gospodarstvo, trebali znati na pravi,
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prijateljsko-partnerski način kapitalizirati. A prostora za djelovanje itekako ima. Turska,
primjerice, u Albaniji ima više od šesto kompanija.
Svoju geostratešku poziciju Albanija vrlo vješto koristi. Stoga nije ni čudno što je nedavno Edi
Rama, premijer Albanije, rekao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je njihov izbor za
euro-atlantske integracije svjestan i duboko promišljen izbor. Nema nikakve dvojbe da su nakon
svih prijašnjih iskustava, života sa SSSR-om i Kinom, pa onda nepotrebne (samo)izolacije,
albanski političari itekako svjesni da njihov europski put nema alternative.
Brze reakcije međunarodne zajednice
Ono što je bilo fascinantno u tragediji bila je brzina kojom je međunarodna zajednica (SAD,
zemlje EU, Japan, Kina, Turska, arapske zemlje, ali i prvi susjedi, Kosovo, Srbija, Crna Gora,
Sjeverna Makedonija…) reagirala i poslala nužnu pomoć. Na istovjetan način reagirali su i
albanski političari, pa je tako već u ranim jutarnjim satima Edi Rama, albanski premijer, posjetio
Drač i svojom nazočnošću ohrabrio građane. U akciji spašavanja pored albanske vojske i policije
sudjelovale su i spasilačke jedinice iz drugih zemalja, Kosova, Hrvatske, Rumunjske… Mora se
priznati da je Vlada RH uistinu promptno reagirala, poslala je dva helikoptera HRZ-a s
posadama i specijalizirani tim za traganje i spašavanje u ruševinama, koji su u Drač stigli već 26.
studenoga, u popodnevnim satima. Tim se sastojao od petnaest pripadnika Državne
intervencijske postrojbe Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH i osam potražnih pasa za
spašavanje. Oni uistinu zaslužuju najveće pohvale za doprinos sanaciji štete. Bio je njihov
doprinos očigledan Albancima, a za nesebični trud nagradio ih je i sam premijer. Nagrada se još
nalazi u prostorijama Veleposlanstva RH u Tirani pa očekujemo zgodnu prigodu da je
proslijedimo onima koji su je i zaslužili. Nama je samo pripala čast da je primimo i da u njihovo
ime zahvalimo premijeru i albanskom narodu.
Naša je Vlada, pored neposredne ad hoc pomoći, na Donatorskoj konferenciji odlučila uplatiti
milijun eura dodatne pomoći za obnovu porušenih škola i zdravstvenih ustanova. Neki gradovi
poput Pule, Zagreba, kao i neki poduzetnici, odlučili su pomoći, prije svega, gradu Draču i
okolnim mjestima.
Naravno, bez pomoći međunarodne zajednice tako što bilo bi nemoguće, jer trebalo je u kratkom
vremenskom roku zbrinuti građane ostale bez domova, organizirati smještaj, isprva u šatorima, a
već nakon nekoliko dana većina od njih bila je premještena u brojne hotele. Budući da se potres
dogodio u kasnu jesen, izvan turističke sezone, tako što je bilo moguće, ali svima je bilo jasno da
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to nije dugoročno rješenje. Moramo odati priznanje i albanskim političarima, posebice Ediju
Rami, koji je uspio senzibilizirati međunarodnu javnost da što prije organizira donatorsku
konferenciju, održanu 17. veljače ove godine u Bruxellesu na kojoj je prikupljeno 1,15 milijarde
eura pomoći, a izravna šteta procijenjena je na nešto manje od milijardu eura.
Uistinu treba pohvaliti vještinu komunikacije albanskog premijera. Već 30. studenoga, nekoliko
dana poslije tragedije, uspio je okupiti sve akreditirane diplomate i poslati jasne poruke: pomoć
mora biti brza i vidljiva, jer samo se na taj način situacija u zemlji može smiriti, odnosno zadržati
ljude. Već prvoga dana nakon potresa oko dvije tisuće građana napustilo je zemlju, a spominje se
i broj od dvadeset tisuća; doduše, većina njih otišla je na Kosovo, uglavnom kod rodbine i to
zbog jednostavnijeg nastavka školovanja djece.
Nadalje, rješavanje ove krize nije moguće bez elementarnoga konsenzusa svih relevantnih
političkih stranaka, neovisnih intelektualaca, novinara, nevladinih organizacija…(do tog
konsenzusa, nažalost, nije došlo, jer su neki od aktera sudjelovali u nepotrebnoj politizaciji
tragedije).
Razmjeri potresa
Građani Tirane itekako su osjetili snagu razornog potresa. Treba reći da se tresla i 21. rujna. Na
dužnost sam stupio samo koji dan poslije prvog, „velikog“ potresa koji su stručnjaci ocijenili kao
jedan od najsnažnijih ikada zabilježenih u Albaniji. Srećom tada osim manje materijalne štete
nije bilo ljudskih žrtava. Doduše, potres se 26. studenoga osjetio i u Grčkoj, Italiji, Crnoj Gori,
BiH, ali i u dubrovačkom primorju. Potres toga „crnog utorka“ koji je odnio 51 život za nijansu
je bio snažniji i od onoga koji je u srpnju 1963. pogodio Skopje, prouzrokovao velike štete, a
smrtno je stradalo više od 1300 građana. Najzanimljivije je da nisu izdržale građevine iz 1970-ih,
najtragičnijeg perioda vladavine Envera Hoxhe, kada je zemlju svjesno u potpunosti izolirao,
odustao i od suradnje s Kinom, nešto prije toga i sa SSSR-om, pa je bio prisiljen uvesti tzv.
„dobrovoljni rad“, kao i građevine koje su građene poslije 90-ih godina, u prvim godinama
„nekontrolirane tranzicije“.
Mogli bismo reći da se život u Albaniji nakon potresa vrlo brzo normalizirao. Već 27. studenoga,
kada smo posjetili Drač, život je tekao „kao da“ se ništa strašno nije dogodilo, ljudi su sjedili u
kafićima, promet se normalno odvijao, sve su trgovine i tržnice uredno radile. I da na gradskom
nogometnom igralištu nisu bili podignuti šatori za one koji su izgubili domove i da se nisu
vidjela vidljiva oštećenja na mnogim stambenim zgradama, ne bi se moglo zaključiti da je samo
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24 sata ranije taj grad pogodio iznimno snažan zemljotres. Ponašanje građana Drača uvelike me
podsjetilo na početak osječkih ratnih dana. Gotovo na istovjetan način ponašali su se i moji
Osječani. Naime, kada su počeli prvi sukobi u neposrednoj blizini, u Sarvašu, Tenji, Dalju,
velika većina Osječana nije odustajala od uobičajenih rituala, mirnodopskih navika. I tu su kafići
bili puni bezbrižne osječke mladosti, neki su i dalje mislili da nema nikakvih razloga ne odigrati
partiju tenisa u gradskom perivoju, a promenada uz Dravu i dalje je bila puna šetača. A kada su
granate počele padati na rubne dijelove grada, po Zelenom polju, po Jugu II, oni koji su živjeli u
središnjim gradskim četvrtima ponašali su se sukladno filozofiji „kao da“ je sve to normalno, jer
sve se to događa tamo negdje daleko, nekome drugom… Tek kada su granate počele padati i po
njihovim kućama, shvatili su da i oni sudjeluju u pravome, a ne nekom virtualnom ratu! Tek su
tada mogli u potpunosti razumjeti da scene iz filmova poput Matrixa nisu fikcija, već da je u
pitanju gruba stvarnost. No kroničari su zabilježili da je i na Titanicu svirala glazba dok je taj
ponos britanske brodogradnje nestajao u hladnom Atlantskom oceanu. Bio je mjesec travanj!
Stoga uvijek treba razumjeti takve oblike ponašanja, koji svjesno prkose ozbiljnosti i tragičnosti
trenutka.
Zagrebačka repriza
Nisam od onih koji vole misliti da je kod susjeda uvijek sve bolje nego u vlastitom dvorištu,
vlastitoj kući. Ali moram biti iskren i priznati da je život u Tirani mnogo življi nego život u
našem Zagrebu. No slika „gradskog meteža“ s pojavom koronavirusa u potpunosti je
promijenjena. Ulice su sablasno puste. Vožnja privatnim automobilima zabranjena. Tko bude
uhićen da vozi, oduzet će mu se vozačka dozvola na tri godine.
Budući da nam se rezidencija nalazi u blizini središnjega gradskog perivoja, imamo jedinstvenu
mogućnost promatrati brojne posjetitelje, stare i mlade, kako svakodnevno šetaju, vježbaju…
Nažalost, tu sliku više nije moguće vidjeti, jer je premijer nakon pojave Covida-19 bio prisiljen
donijeti neke drastične mjere, a jedna je od njih i odluka o zatvaranju gradskih perivoja. Od 15.
ožujka predivan kompleks, koji u šest mjeseci mandata nisam uspio dokraja upoznati, zatvoren je
za javnost.
Poželjnu i vidljivu normalizaciju života u Albaniji nakon potresa, uostalom kao i u ostalim
europskim zemljama, prekinuo je Covid-19, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se, u
novonastalim okolnostima, sada kada je život potpuno prekinut, odvijati obećana „brza
implementacija“ međunarodnih sredstava. Doduše, treba reći kako su većinu podloga za brzu
implementaciju sredstava međunarodne zajednice već pripremili vrijedni ljudi iz UNDIP-a. I to
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za sve segmente života. Imali smo priliku vidjeti elaborate koji se odnose i na obnovu porušenih
škola i vrtića, na obnovu oštećene bolnice u Draču, kao i manjih ambulanata po gradskim
četvrtima, ali i seoskim domaćinstvima. Naravno, tu je i briga o porušenim i oštećenim kućama.
Tako postoji projekt i o nužnosti hitne izgradnje šesto stambenih jedinica. Imamo zadovoljstvo
čuti da će taj projekt ići i bez obzira na novonastalu situaciju. Budući da su albanske vlasti
svjesne fragilnosti svog zdravstvenog sustava, uopće nas ne čude te radikalne mjere, koje su za
nijansu restriktivnije i od onih koje se trenutno provode u Hrvatskoj. Navodno da sve medicinske
ustanove u Albaniji ne raspolažu sa više od 30-ak respiratora! Uistinu tužno ovih dana izgleda
nekad vesela i razigrana Tirana. Želimo vjerovati da će se ova situacija uskoro prevladati i da će
znanost uspjeti pronaći cjepivo kojim će se ovoj kugi 21. st. stati na kraj.
I kada smo već pomislili da nas nakon ove pandemije ništa više ne može iznenaditi, rani jutarnji
sati 22. ožujka demantirali su nas. I Zagreb je pogodio snažan potres. Slike koje smo nedavno
gledali u Draču vratile su se. Priroda nam je još jednom poslala zastrašujuću poruku. Nema
nikakve dvojbe da jedan oblik civilizacije trči svoj posljednji, počasni krug. Svjedoci smo kako
nam se pred očima urušavaju institucije (katedrala, crkve, Sabor, muzeji, arhivi, galerije,
fakulteti…), čuvari našega nacionalnog pamćenja, našega identiteta, kako političkog, tako i
kulturnog, duhovnog, vjerskog… Očito da ćemo, u što skorije vrijeme, morati pronaći nove
načine čuvanja tog pamćenja. Sukladno nekoj novoj civilizacijskoj paradigmi! Nikako ne
smijemo dopustiti da sve to, i naša povijest, i naše tradicije, i naša kultura, i naša sjećanja, odu u
dim, u prašinu, i da preko noći samo tako nestanu.
Još se jednom pokazalo da je Ernest Hemingway bio u pravu kada je rekao da ne pitamo kome
zvono zvoni, jer ono uvijek zvoni i nama i onima drugima. Nema nikakve dvojbe da smo svi mi
na istome brodu, gens una sumus. I tu finu šahovsku misao uvijek bismo trebali imati na umu.
Treba vjerovati da su zauvijek prošla vremena sebičnosti i pohlepe.
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5.1.2 Život poslije potresa – översättning
Albanien fyra månader efter en svårartad jordbävning den 26 november 2019

Livet efter jordbävningen
Skriven av Zlatko Kramarić, den kroatiska ambassadören i Albanien
Och när vi nu trodde att ingenting kan överraska oss efter denna pandemi, dementerades det
under de tidiga morgontimmarna den 22 mars. Zagreb drabbades också av en stark jordbävning.
De bilder vi nyligen såg i Durrës kom tillbaka
Under de tidiga morgontimmarna den 26 november förra året drabbades Albanien av en
jordbävning på 6,4 på richterskalan. Epicentrum var i Medelhavet, i närheten av staden Durrës,
som har 400 000 invånare, det är den näst största staden i Albanien och landets största hamn.
Mellan Tirana och Durrës (som är cirka 30 km från varandra) har det största industriområdet
utvecklats, som sammankopplade dem på ett sådant sätt att de kan betraktas som en urban helhet,
ett slags albanskt megalopolis, där nästan 35 procent av landets medborgare bor i ett relativt litet
område. Men eftersom Durrës är mycket äldre än Tirana, uppfördes de första byggnaderna i
staden för länge sedan och spåren kan man fortfarande se, till exempel resterna av en antik arena,
en amfiteater, ett medeltida slott...
Bara några veckor före jordbävningen var vi i Durrës tillsammans med borgmästaren i Split,
Andro Krstulović Opara, som visade att han hade för avsikt att ha goda relationer inom alla
affärssegment. Detta skulle vara ett försök att övervinna svaga relationer mellan
Medelhavsstäder eftersom den Adriatisk-Joniska korridoren fortfarande finns på listan över
”lyckönskningar” för den europeiska byråkratin. Durrës är emellertid starkt kopplat till vissa
hamnstäder i Italien, och dess ledande män är väl medvetna om att det skulle vara önskvärt att
aspirera på bättre förbindelser mellan hamnen, och Albanien också, och dess närmaste grannar,
Grekland, Montenegro och Kroatien.
Det bör sägas att medborgarna i Albanien i allmänhet har en mycket positiv syn på Kroatien.
Kroatisk politik och diplomati, och ännu mer dess ekonomi, borde veta hur man kan kapitalisera
detta faktum på rätt sätt, som vänner och partner bör. Och det finns gott om utrymme att agera
på. Turkiet har till exempel över sexhundra företag i Albanien.
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Albanien använder sin geostrategiska position skickligt. Det är inte någon överraskning att
Albaniens premiärminister Edi Rama nyligen sa till Rysslands president Vladimir Putin att deras
val av euro-atlantisk integration är medvetet och genomtänkt. Det råder inget tvivel om att
albanska politiker, efter alla tidigare erfarenheter som samarbetet med Sovjetunionen och Kina,
och den onödiga (själv)isoleringen, är medvetna om att det inte finns något alternativ till deras
europeiska inriktning.
Snabba reaktioner från det internationella samfundet
Den fascinerande delen av tragedin var den hastighet med vilken det internationella samfundet
(USA, Europeiska unionens medlemsstater, Japan, Kina, Turkiet, arabländerna, men också
Albaniens närmaste grannar, Kosovo, Serbien, Montenegro, Nordmakedonien...) reagerade och
skickade nödvändig hjälp. Albanska politiker reagerade på samma sätt, Albaniens
premiärminister Edi Rama besökte Durrës redan under morgontimmarna och hans närvaro
uppmuntrade medborgarna. Förutom den albanska armén och polisen deltog också
räddningsenheter från andra länder som Kosovo, Kroatien och Rumänien i räddningsinsatsen.
Det måste medges att den kroatiska regeringen verkligen reagerade snabbt, två helikoptrar och
flygbesättningar från Kroatiska flygvapnet och luftförsvaret skickades tillsammans med ett
specialiserat sök- och räddningsteam för människor under ruinerna. De nådde Durrës redan
under eftermiddagstimmarna den 26 november. Teamet bestod av femton medlemmar av
nationella insatsstyrkan för samhällsskydd inom den kroatiska myndigheten för inre
angelägenheter och åtta räddningshundar. Det är de som verkligen förtjänar att få beröm för sitt
bidrag till återhämtningen efter jordbävningen. Albanerna visade sin uppskatning för deras
bidrag, och premiärministern själv belönade dem för deras osjälviska ansträngningar. Belöningen
är fortfarande på de kroatiska ambassadkontoren i Tirana, vi väntar på en bekväm möjlighet att
eftersända den till dem som förtjänat belöningen. Vi hade bara äran att ta emot den och tacka
premiärministern och det albanska folket å deras vägnar.
Förutom den omedelbara hjälpen beslutade den kroatiska regeringen att donera en miljon euro
för att återuppbygga förstörda skolor och sjukvårdsinrättningar på en internationell
givarkonferens. Vissa städer som Pula och Zagreb, men vissa entreprenörer också, beslutade att
först och främst hjälpa Durrës och omgivande samhällen.
Utan det internationella samhällets hjälp skulle naturligtvis något sådant vara omöjligt eftersom
det fanns en kort tid att ta hand om medborgare utan hem, organisera boende för dem, först i tält
och redan några dagar senare flyttades mest av dem till talrika hotell. Eftersom jordbävningen
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inträffade sent på hösten när turistsäsongen var över, var en sådan lösning möjlig, men alla visste
att det inte var långsiktigt. Vi måste också berömma de albanska politikerna, särskilt Edi Rama,
som lyckades sensibilisera den internationella allmänheten så att en internationell givarkonferens
organiserades så snart som möjligt. Den internationella givarkonferensen hölls den 17 februari i
år i Bruxelles, där 1,15 miljard euro höjdes och den direkta skadan uppskattades vara något
mindre än en miljard euro.
Albaniens premiärminister borde verkligen berömmas för sin kommunikationsförmåga. Redan
den 30 november lyckades han samla alla ackrediterade diplomater och skicka tydliga
meddelanden: hjälp måste vara snabb och synlig, det är det enda sättet att lugna situationen i
landet, med andra ord att uppehålla folket där. Redan den första dagen efter jordbävningen
lämnade cirka två tusen medborgare landet, men siffran tjugo tusen nämns också. Visserligen
evakuerade de flesta av dem till Kosovo, mestadels hos sina släktingar för att lättare fortsätta
med sina barns utbildning.
Dessutom är det inte möjligt att lösa denna kris utan ett grundläggande samförstånd mellan alla
relevanta politiska partier, oberoende intellektuella personer, journalister, icke-statliga
organisationer... (detta samförstånd har tyvärr inte skapats eftersom några av aktörerna deltog i
en onödig politisering av tragedin).
Jordbävningen av stora proportioner
Medborgare som bor i Tirana kände verkligen kraften i den destruktiva jordbävningen. Marken
skakade också den 21 september. Jag tillträdde bara några dagar efter den första, ”stora”
jordbävningen som bedömdes av experter som en av de starkaste jordbävningarna som någonsin
registrerats i Albanien. Lyckligtvis fanns det inga mänskliga offer, bara materiella skador.
Jordbävningen den 26 november kunde dock kännas i Grekland, Italien, Montenegro, Bosnien
och Hercegovina, men också runt Dubrovnik kustområde. Jordbävningen på den ”svarta
tisdagen”, som tog 51 liv, var något starkare än den som drabbade Skopje i juli 1963, orsakade
svåra skador och dödade mer än 1300 medborgare. Det är mest intressant att byggnader från
1970-talet raserades eftersom 1970-talet var den mest tragiska perioden under Enver Hoxhas
regeringstid. Han medvetet isolerade hela landet, gav upp samarbetet med Kina, och innan dess
med Sovjetunionen också, så han tvingades införa det så kallade ”volontärarbetet”. Byggnaderna
från 1990-talet, som byggdes under de första åren av ”en okontrollerad övergång”, raserades
också.
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Man kan säga att livet i Albanien normaliserades snart efter jordbävningen. Redan den 27
november, när vi besökte Durrës, verkade livet ”som” ingenting allvarligt hade hänt, människor
satt på kaféer, trafiken löpte normalt, alla butiker och marknader fungerade normalt. Och om det
inte var för de upphöjda tälten på en fotbollsplan för dem som förlorade sina hem och skadorna
på många hyreshus, kunde man inte sluta sig att bara 24 timmar tidigare en extremt kraftig
jordbävning drabbade staden. Uppförandet av medborgare i Durrës påminde mig mycket om
början av krigsdagarna i Osijek. Mina medborgare i Osijek uppförde sig nästan identiskt. När de
första konflikterna började i närmaste samhällen, Sarvaš, Tenja och Dalj, gav den stora
majoriteten av Osijekbor inte upp sina vanliga ritualer och fredliga vanor. Här i Osijek var
kaféerna fulla av sorglös ungdom, vissa trodde fortfarande att det inte fanns någon anledning att
inte spela någon tennismatch i stadsparken, och strandpromenaden längs floden Drava var
fortfarande full av vandrare. Och när granater började falla ner över utkanten av staden, områden
som Zeleno polje och Jug II, uppförde sig de som bodde i de centrala stadsdelarna enligt
filosofin ”som om” allt var normalt, för det hände någonstans långt borta, till någon annan... Det
var inte förrän granaterna började falla på deras egna hus att de insåg att de också var en del av
det verkliga och inte ett virtuellt krig! Först då kunde de helt förstå att scener från filmer som
Matrix inte är fiktion, utan den råa verkligheten. Krönikörer konstaterade dock att musik också
spelade på Titanic medan den brittiska varvsindustrins stolthet försvann i den kalla Atlanten. Det
var april! Så bör man alltid förstå den typen av beteende, den som medvetet trotsar ögonblickets
allvar och tragedi.
En repris i Zagreb
Jag är inte en av dem som gillar att tro att gräset är alltid grönare på andra sidan än i egen gård, i
eget hus. Men om jag ska vara ärlig är livet i Tirana mycket livligare än i vår Zagreb. Men bilden
av ”tumultet i staden” sedan coronavirus dök upp har helt förändrats. Gatorna är spöklikt tomma.
Att köra privatbilar är förbjudet. De som fångas köra förlorar sitt körkort i tre år.
Eftersom vår bostad ligger nära den centrala stadsparken har vi en unik möjlighet att observera
många besökare, unga och gamla, när de promenerar och tränar varje dag... Tyvärr kan denna
bild inte ses längre eftersom premiärministern tvingades vidta drastiska åtgärder sedan covid-19
dök upp, och en av dem var att stänga stadsparker. Sedan den 15 mars är det vackra komplexet,
som jag inte lyckats bekanta sig med på 6 månader under mitt mandat, stängt för allmänheten.
Faktiskt som i andra europeiska länder, har en önskvärd och synlig normalisering av livet i
Albanien efter jordbävningen avbrutits av covid-19, så det kommer att vara intressant att se hur
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det utlovade "snabba genomförandet" av internationella resurser kommer att utvecklas nu när
livet är helt avbrutet på grund av de nya omständigheterna. Det är dock viktigt att säga att de
flesta av underlagen för det snabba genomförandet av det internationella samhällets resurser
redan har förberetts av UNDIP:s hårt arbetande människor. Och det gäller alla livssegment. Vi
hade chansen att se studierna om renoveringarna av förstörda skolor och dagis, renoveringen av
ett förstört sjukhus i Durrës och andra mindre sjukhus i stadsområden, men även hushåll på
landsbygden. Naturligtvis måste man också ta hand om förstörda och skadade hus. Att bygga sex
hundra bostäder är ett annat brådskande projekt, och vi var glada att höra att projektet ska
fortsättas oavsett den nya situationen. Eftersom albanska myndigheter är medvetna om att deras
hälsosystem är ömtålig, är de radikala åtgärderna, som är något mer restriktiva än dem som
genomförs i Kroatien för närvarande, inte förvånande. Enligt uppgift har alla medicinska
institutioner i Albanien cirka 30 respiratorer tillsammans! Tidigare rolig och livlig Tirana ser
verkligen sorglig ut idag. Vi vill tro att denna situation snart kommer att övervinnas och att
vetenskapen kommer att lyckas hitta ett vaccin som kan stoppa denna 2000-talets pest.
Och när vi nu trodde att ingenting kan överraska oss efter denna pandemi, dementerades det
under de tidiga morgontimmarn den 22 mars. Zagreb drabbades också av en stark jordbävning.
De bilder vi nyligen såg i Durrës kom tillbaka. Naturen skickade ett skrämmande meddelande till
oss ännu en gång. Det råder ingen tvekan om att en form av civilisation kör sitt sista varv.
Framför våra ögon bevittnar vi kollapsen av våra institutioner (katedralen, kyrkor, parlamentet,
museer, arkiv, gallerier, fakulteter...), vakter av vårt nationella minne, vår identitet, både politisk,
kulturell, andlig och religiös... Vi måste uppenbarligen hitta nya sätt att bevara detta minne så
snart som möjligt. I enlighet med något nytt civilisationsparadigm! Under inga omständigheter
kan vi tillåta att allt, inklusive vår historia, våra traditioner, vår kultur och våra minnen
försvinner precis så i rök, i damm, över natten.
Ännu en gång har det Ernest Hemingway rätt, han sade att inte fråga oss själva för vem klockan
klämtar, för den klämtar alltid både för oss och för de andra. Det råder ingen tvekan om att vi
alla är på samma fartyg, gens una sumus. Den kloka schacktanken bör vi alltid komma ihåg. Man
bör tro att tiden för själviskhet och girighet är länge borta.
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5.2 Kokbok
5.2.1 Po receptu majke prirode
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5.2.2 Po receptu majke prirode – översättning

cool kokbok

EFTER MODERGUDINNANS
RECEPT
Naturen är den bästa kryddan, det är därför vi använder Vegeta Natur

KOKBOKENS WEBBADRESS
www.coolinarika.com/coolerica/40359
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Innehållsförteckning
4
Sparrissoppa
6
Grönsaksgryta med köttbullar
8
Färgglad vårsallad
10
Potatispizza
12
Smaklig stekt potatissallad
14
Risotto med grönsaker
16
Spenatcarbonara
18
Lasagne i panna
20
Stekt lax i honungssås
22
Kalvkotlett med ruccola- och svampsallad
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SVÅRIGHETSGRAD

RECEPTFÖRFATTARE

Enkel

TILLAGNINGSTID

coolinarika

40 min

SPARRISSOPPA
Full av vitaminer, fibrer och mineraler med ett tillsatt ägg och rostat bröd, pumpafrön och färska
kryddörter är denna krämiga soppa en nyttig och hälsosam maträtt.

INGREDIENSER

TILLAGNING

4 portioner
200 gram potatis
500 gram sparris (grön eller vit)
20 gram smör
100 gram lök
½ knippe persilja
50 ml vitt vin
2 teskedar Vegeta Natur
100 ml grädde
4 rostade skivor baguette
1 matsked rostade pumpafrön
1 matsked skivad schalottenlök

1 Skala och skiva potatisarna, och skär bort
de nedre delarna av sparrisstjälkarna.
2 Lägg den hackade löken i det smälta smöret
och stek kort så att den mjuknar. Tillsätt
potatisarna, sparrisen, den hackade löken och
tillräckligt med vatten för att täcka över alla
ingredienser.
3 Låt det koka upp och puttra i cirka 25
minuter. Tillsätt vinet och Vegeta Natur
under de sista minuterna.
4 Låt det svalna, blanda med en handmixer,
sätt tillbaka smeten på spisen, tillsätt vatten
om det behövs och häll i grädden. Soppan är
klar när den kokar.

SERVERINGSFÖRSLAG

Häll soppan i tallrikar. Lägg en skiva
bröd i varje tallrik, strö över pumpafröna
och schalottenlöken och servera.
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RÅD

Spara en del av den kokta sparrisen för
att dekorera soppan. En soppa är en
attraktiv maträtt under alla säsonger.
Den mättar oss, värmer oss, ger oss
vätska och ett gott humör. Den
är full av vitaminer, fibrer och mineraler,
och med ett tillsatt ägg och rostat bröd,
pumpafrön och färska kryddörter är
det en nyttig och hälsosam maträtt.
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SVÅRIGHETSGRAD

RECEPTFÖRFATTARE

Enkel

TILLAGNINGSTID

coolinarika

40 min

GRÖNSAKSGRYTA MED KÖTTBULLAR
Köttbullar är idealiska för att ge maträtter charm, och i en lätt gryta med korngryn och grönsaker
får du en välsmakande kombination på din sked.

INGREDIENSER

TILLAGNING

4 portioner
80 gram Zlato polje korngryn
400 gram mald kyckling
50 gram ströbröd
1 äggula
salt
Vegeta Maestro svartpeppar
1 matsked hackad persilja
3 matskedar olivolja
50 gram lök
2 morötter
1 Vegeta Natur kycklingbuljongtärning
400 gram grönkål
50 gram babyspenat

1 Koka korngrynen i kokande vatten tills de
mjuknar.
2 Tillsätt ströbrödet, äggulan, salt,
svartpeppar och persilja till köttet, och blanda
väl.
3 Lägg den hackade löken i uppvärmd
olivolja, stek den så att den mjuknar och
tillsätt morötter skurna i smala strimlor. Stek
hastigt och tillsätt cirka 1 liter vatten.
4 Tillsätt kycklingbuljongtärningen när det
kokar.
5 Forma bullar av köttfärsblandningen och
tillsätt dem till rätten.
Blanda i tvättad och hackad grönkål och låt
puttra på låg värme i 20 minuter.
6 I slutet av tillagningen, tillsätt spenatblad,
den silade korngrynen såväl som salt och
peppar om det behövs.
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SVÅRIGHETSGRAD

RECEPTFÖRFATTARE

Enkel

TILLAGNINGSTID

coolinarika

15 min

FÄRGGLAD VÅRSALLAD
Gör en färgglad sallad genom att tillsätta kål och lila lök, servera med rostade krutonger och njut
av de färska, välsmakande munsbitarna.

INGREDIENSER
4 portioner
1 litet kålhuvud
1 knippa rädisor
200 gram lila lök
4 ägg
En nypa salt
2 matskedar olivolja
2 matskedar vinäger
1matsked Vegeta Natur för sallad

TILLAGNING
1 Hacka kålen fint. Skär rädisorna och löken i
tunna skivor.
2 Koka äggen i lättsaltat kokande vatten i 10
minuter. Kyl de kokta äggen, skala dem och
skär i skivor.
3 Blanda Vegeta Natur för sallad, vinäger och
olivolja.
4 Blanda de skurna grönsakerna och äggen
och häll blandningen av Vegeta Natur,
olivolja och vinäger över dem, och blanda allt
lätt.

SERVERINGSFÖRSLAG
RÅD

Servera med rostade krutonger.
Du kan spritsa olivolja
på krutongerna,
de förblir krispiga och läckra.
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SVÅRIGHETSGRAD

RECEPTFÖRFATTARE

Enkel

TILLAGNINGSTID

coolinarika

45 min

POTATISPIZZA
Kolla själv att potatisar går bra med den italienska specialiteten och njut av rätten med en
bubblande dryck.

INGREDIENSER

TILLAGNING

6 portioner
8 stora potatisar
3 matskedar Vegeta Natur universell
300 gram pizzaskinka
500 ml Podravka passata
4 matskedar oliveolja
2 matskedar Vegeta Maestro oregano
300 gram mozzarella

1 Tvätta potatisarna väl och torka dem. Skär
varje potatis på mitten och sprid Vegeta
Natur universell på insidan, täck botten av
bakpannan med vatten och lägg potatisarna i
den. Grädda i en förvärmd ugn på 200 grader
i 30 minuter.
2 Ta ut potatisarna och lägg en skiva skinka i
varje skåra, tillsätt olivolja och oregano i
passatan och häll blandningen över
potatisarna. Strö över riven mozzarella på
varje potatis och grädda i 7 minuter tills osten
smälter.

SERVERINGSFÖRSLAG
RÅD

Servera genast med ett glas öl.
Potatisar från Lika är bästa för denna
annorlunda pizza.
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SVÅRIGHETSGRAD

RECEPTFÖRFATTARE

Enkel

TILLAGNINGSTID

coolinarika

50 min

SMAKLIG STEKT POTATISSALLAD
Stekt potatissallad ska glädja varje gäst, medan rädisor och lila lök ska rodna denna charmiga
sallad.

INGREDIENSER

TILLAGNING

4 portioner
600 gram medelstora unga potatisar
5 skivor Podravka bacon (80 gram)
4 matskedar olja
18 gram Vegeta Natur för potatis
2 matskedar vit vinäger
1 matsked Rustica Podravka senat
Vegeta Maestro svartpeppar
8 rädisor
1 lila lök
1 matsked hackad schalottenlök

1 Tvätta potatisarna väl, torka dem och skär i
cirka 2 mm tjocka skivor.
2 Skär baconet i remsor.
3 Grädda potatisarna i en panna med
uppvärmd olja tills de blir gyllengula. Ta ut
potatisarna och grädda baconet i samma
panna så att det blir krispigt och tillsätt
baconet till potatisarna.
4 Tillsätt den vita vinägern, senapen och
peppar till Vegeta Natur, blanda ihop och häll
över potatisarna.
5 Tillsätt löken och rädisorna skurna i skivor
och blanda allt väl.
6 Strö schalottenlöken över salladen och låt
den vila i cirka 15 minuter.
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SERVERINGSFÖRSLAG

Servera bara den varma salladen som
en maträtt, eller tillsätt stekt fisk eller kött.

RÅD

Dela potatisar och grädda var och en
av hälften separat så att
de gräddar bättre och lättare.
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SVÅRIGHETSGRAD

RECEPTFÖRFATTARE

Enkel

TILLAGNINGSTID

coolinarika

25 min

RISOTTO MED GRÖNSAKER
Risotto med grönsaker, i samma färg som gammalt guld tack vare kryddor, kan knappast ersättas
av någon annan sidorätt till rostad kött och färsk sallad.

INGREDIENSER

TILLAGNING

4 portioner
250 gram Arborio Podravka ris
3 matskedar olivolja
500 ml vatten
1 matsked Vegeta Natur universell
60 gram lök
1 Kunglig mix plastpåse med frysta blandade
grönsaker
2 vitlöksklyftor
1 matsked Vegeta Maestro gurkmeja
½ matsked Vegeta Maestro malen
svartpeppar

SERVERINGSFÖRSLAG

1 Tvätta riset och stek lätt på en matsked
olivolja.
2 Tillsätt Vegeta Natur universell i det
kokande vattnet och häll vattnet över det stekt
riset, koka med lock på medelhög värme tills
det är klart (cirka 20 minuter).
3 Lägg den finhackade löken i den resterande
uppvärmda olivoljan och stek tills den blir
gyllengul, tillsätt frysta grönsaker, krossad
vitlök och låt sjuda på låg värme i 10-15
minuter.
4 Tillsätt det kokta riset till de småkokta
grönsakerna, strö med gurkmeja och peppar
och blanda allt lätt.

Servera som en sidorätt till rostad kött
och en grönsallad.
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RÅD

Stek riset tills det mjuknar, det bidrar
till risottons doft
och förhindrar risets smetighet.
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SVÅRIGHETSGRAD

RECEPTFÖRFATTARE

Enkel

TILLAGNINGSTID

coolinarika

40 min

SPENATCARBONARA
Servera varm spagetti med färskost och krispigt bacon på toppen och njut av den smakliga
sommarrätten.

INGREDIENSER

TILLAGNING

4 portioner
50 gram Podravka bacon
150 g ung spenat
4 ägg
1 matsked färskost (ricotta)
1 matsked Vegeta Natur
350 g Zlato polje spagetti (eller Zlatica
nudlar)

1 Skär baconet i små kuber.
2 Tvätta spenaten, sila den väl och hacka den
med en elektrisk minihackare. Tillsätt
omrörda ägg, färskosten och Vegeta Natur till
spenaten.
3 Koka spagettin i saltat kokande vatten.
4 Värm en bred panna och stek baconet i den
tills det blir krispigt. Ta ut baconet, lägg den
beredda spenaten på resten av olja. Rör om
medan det värms upp, tillsätt varm spaghetti
(och lite vattnet där de kokade vid behov).
Blanda allt och ta bort från spisen.

SERVERINGSFÖRSLAG

Servera den varma spaghettin med
bacon på toppen.
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RÅD

I stället för färsk spenat kan du
använda frusen spenat som
redan är hackad.
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SVÅRIGHETSGRAD

RECEPTFÖRFATTARE

Enkel

TILLAGNINGSTID

coolinarika

50 min

LASAGNE I PANNA
Du kan laga lasagne i en panna, så att du kan se dem i processen, och genom att använda kryddor
får du din favoritsmak.

INGREDIENSER

TILLAGNING

4 portioner
2 matskedar olivolja
200 gram lök
500 g köttfärs
2 matskedar Vegeta Natur universell
3 vitlöksklyftor
100 ml vatten
1 burk Podravka tomatsås (400 gram)
1 matsked Vegeta Maestro oregano
250 gram mozzarella
60 gram parmesanost
6 lasagne ark
½ matsked Vegeta Maestro malen
svartpeppar
½ matsked Maestro muskot

1 Stek den finhakade löken på uppvärmd olja
i en vid panna, tillsätt köttet, strö över Vegeta
Natur universell och stek tills köttet blir
brunt.
2 Tillsätt den krossade vitlöken och häll
vatten. Sedan tillsätt tomatsåsen, oregano,
mozzarella i små bitar och krydda med
peppar och muskot.
3 Lägg lasagne ark i köttsåsen, sätt på locket
och koka på låg värme i 30 minuter.
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SERVERINGSFÖRSLAG

Servera genast
med en grönsallad.

RÅD

Riv lasagne ark och lägg i
köttsåsen. Du kan också använda
breda nudlar istället.
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5.3 Turisttext
5.3.1 Hrvatska – Istinska europska kamping destinacija
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5.3.2 Hrvatska – Istinska europska kamping destinacija – översättning
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