
På onsdag 21. april går rejsen til Balkan 
Zlatko Jovanovic er vores meget vidende rejsevært, så det bliver en stor oplevelse. Tilmeld dig på linket her: 
https://deo.dk/rejser/online-rejse-til-bosnien-hercegovina-og-montenegro/ 
 
Rejsens program: 
14.00: Vi starter med Velkomstvideo med billeder, musik og fortælling fra Bosnien-Hercegovina og 
Montenegro.  
 
14.20: Så er vi i Bosnien-Hercegovina. Vi ser billeder og hører om landets geografi og nyere historie, og vi 
får en kort byvandring i billeder i hovedstaden Sarajevo, en smeltedigel af religioner, som har givet byen 
tilnavnet ”Europas Jerusalem”. Til slut i oplægget hører vi om det komplicerede politiske system (”En stat, 
to statsenheder, tre folk og ti kantoner”) som er opbygget i landet efter krigen i 1990erne. Der er afsat tid 
til spørgsmål efter oplægget.  
 
15.00: Strække-ben-pause i 5 min.  
 
15.05: Så skal vi videre mod Hercegovinas hovedby Mostar. ”På vej dertil” fortæller Zlatko om byen og den 
aktuelle politiske situation, i byen og hele Bosnien-Hercegovina. I Mostar møder vi (i et video-interview) 
Omer og Arslan Mesihović; en far og søn som efter krigen i 1990erne vendte tilbage til byen, efter at de 
havde boet i USA i en del år. Omer er pensioneret og Arslan driver et mikrobryggeri (specialøl-bryggeri) i 
den flotte gamle by. De fortæller om bryggeriet og den pub der hører til det, om at vende tilbage til Mostar 
og om hverdagslivet og politik i nutidens Bosnien-Hercegovina. Efter videoen vil der være mulighed for at 
stille Zlatko spørgsmål om Mostar og Bosnien. 
 
15.40: Pause med tid til samtale om folks oplevelser og tanker om Bosnien-Hercegovina og Montenegro. 
 
16.00: Nu ”rejser” vi videre til byen Herceg Novi i Montenegro. ”På vej dertil” fortæller Zlatko om 
Montenegro, som på trods af at være et lille land rummer store regionale forskelle – fra naturen og 
økonomi til historien og befolkningssammensætning. Vi ser billeder fra landet og herunder også fra de to 
montenegrinske hovedstæder: Cetinje og Podgorica.  
 
16.15: Så er vi i Herceg Novi, hvor vi møder Gordana Bukejlović (live på zoom – på dansk). Gordana boede i 
Danmark i nogle år i starten af 2000erne og vendte tilbage til Balkan efter krigen. Gordana tager os på 
byvandring (i billeder) i Herceg Novi – en smuk by der ligger ved indgangen til Kotorbugten på den 
montenegrinske Adriaterhavskyst.  
 
16.45: Opsamling med tid til spørgsmål og kommentarer om dagens rejse. 
 
17.00: Så er vi hjemme igen, og rejsen er slut. 
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