
TIDSLINJE: 
1959 - Sarajevo svævebane åbner 1959. 

1967 - OECD udgiver en analyse, hvori der 
anbefales, at Sarajevo skal satse på vinterturisme 
og udvikles til et internationalt vintersportscenter.    

1973 - Den amerikanske by Denver trækker sit 
værtsskab for vinter-OL i 1976 tilbage. For første 
gang nogen sinde overvejer man i Sarajevo, at 
byen skal ansøge om værtsskabet.

1975 - World Cup i alpint skiløb afholdes på 
Jahorina-bjerget uden for Sarajevo. 

Oktober 1977 - Sarajevo ansøger om værtsskab 
for vinter-OL i 1984.

Maj 1978 - Sarajevo slår japanske Sapporo og 
svenske Göteborg og vinder værtsskabet. 

8-19 februar 1984 - Vinter-OL afholdes i Sarajevo.

1992-1995 - Sarajevo er under belejring i 3½ år.   

9-16 februar 2019 - Vinter-EYOF (ungdoms-OL) 
afholdes i Sarajevo og Østsarajevo.

Onlinerejse til OL-byen Sarajevo – onsdag den 9. februar 2022

Jeres rejseleder Zlatko Jovanovic 
har for nylig udgivet en bog om 
Vinter-OL i Sarajevo i 1984. 
Zlatko er ph.d. i jugoslavisk 
historie og har gennem en årrække 
undervist, forsket, skrevet og 
holdt foredrag om Balkan og 
Bosnien-Hercegovina.

PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve 
at komme på Zoom-programmet, hvis man ikke 
har prøvet det før. Hvis det driller, kan du ringe på 
tlf. 70 26 36 66 og få hjælp af os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan 
koble sig på rejsen til løs samtale.

14.00 Teknisk velkomst ved Michael B. Lauritsen 

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard og forklaring af 
introvideo ved rejselederen Zlatko Jovanovic. 

14.10 Introvideo 

14:20 Zlatko tager os på en historisk rejse tilbage 
til perioden fra slut-70’erne til midt-80’erne, 
hvor Sarajevo oplevede en stor forvandling i 
forbindelse med forberedelserne til OL-værts-
skabet. 

15.00 Pause 

15.05 ”Vi elsker Jurek mere end burek”: 
 Med udgangspunkt i en anekdote fra OL i 

Sarajevo fortæller Zlatko om bosniernes livret 
burek.  

15.20 Vi møder Selma Sehovic, en ung dansk-
 bosnier og frivillig i DEO, som fortæller om 
 egne oplevelser fra OL-byen Sarajevo. 

15.45 Pause 

15.50 Et besøg i Sarajevo, hvor vi møder Nicolas 
Moll. Nicolas fortæller om OL’s betydning for 
Sarajevos by-identitet og om OL’s symbolske 
evne til at forene forskellige befolkningsgrup-
per i det etnisk opdelte Bosnien-Hercegovina.  

16.15 Afrunding, spørgsmål og kommentarer ved 
Zlatko Jovanovic.

16.30 Mulighed for at gense introvideoen og/eller 
 for snak med andre deltagere i mindre 
 grupper.

16.55 Afslutning ved Finn Ellegaard

Av Ulicar Streets – by BokicaK

Den ødelagte bobslæde-bane i Trebević. 

Olympiske lege i Sarajevo 1984.



Sarajevo by indtil 1977 
Befolkningstal i 1971: 292.263 
Sarajevo by i perioden 1977-1991 
Befolkningstal i 1991: 527.049 

Sarajevo by 
Befolkningstal i 2013: 275.524 
Kanton Sarajevo 
Befolkningstal i 2013: 413.593 

Sarajevo 1977-1991 Sarajevo efter 1995

Byen Østsarajevo 
Befolkningstal i 2013: 59.916 

Kanton Sarajevo og Østsarajevo by sammenlagt: 
Indbyggere i 2013: 473.509 

Jahorina

De tre OL-bjerge vi ser i videoen - Bjelašnica, 
Jahorina og Trebević - ligger alle inden for en 
radius på 20 km fra centrum af Sarajevo.

Trebević

Bjelašnica

Det olympiske symbol 
Sarajevos olympiske symbol hedder Snefnug. 

Dets enkle kvadratiske form, 
der åbnede udad, indikerer, 
at Sarajevo og Jugoslavien 
var åbne mod alle sider af 
verden og så på alle verdens-
dele med samme øjne. 
Dette skal ses i relation til 
den blok-opdelte verden 
under den kolde krig - en op-
deling som Jugoslavien ikke 
var en del af og stod uden-
for begge militære blokke, 
NATO og Warszawa-pagten.

Den olympiske maskot 
Sarajevos olympiske maskot hedder 
Vučko - Ulven.

Ulven Vučkos olympiske transformation er 
meget interessant: Ulv er et udbredt vildt dyr i 
hele Jugoslavien og optræder ofte i jugoslaviske 
fabler som et skræmmende vildt dyr. Den smilen-
de Vučko fremtræder ikke bare som en venlig 

karakter, men næsten som en modsætning til det skræmmende dyr. 
I min forskning kom jeg frem til, at bare i perioden på ca. 2 år fra 
Vučko blev udvalgt som den olympiske maskot i 1981 og frem til 
midten af 1983, optrådte Vučko - den olympiske maskot ikke mindre 
end 316 gange i den jugoslaviske presses overskrifter. Det er igennem 
denne popularisering af maskotten Vučko lykkedes at forvandle ulven 
- det skræmmende dyr til en harmløs, kære Vučko.

Trebević olympiske 
bobslæde bane

Den olympiske 
skihopbakke

Den olympiske by


