
Onlinerejse til Serbien – onsdag den 30. marts 2022

Jeres rejseleder er Zlatko Jovanovic som er ph.d. 
i jugoslavisk historie og gennem en årrække 
har undervist, forsket, skrevet og holdt foredrag 
om Balkan og herunder ikke mindst om Serbien 

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 fra 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 Rose Sofie Levinsen

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard

14.10 Introvideo om Serbiens historie, byer og smukke 
natur med introduktion fra rejsens vært Zlatko 
Jovanovic

14.25 Zlatko fortæller om Serbiens historie og politik. 

14.55 Pause

15.05 Samtale om serbisk national identitet og Eurovision 
Song Contest med Michelle Jensen og Mila 
Kovalj. Michelle og Mila læser ved KU, hvor de 
bl.a. er tilknyttet et forskningscenter, der forsker 
i det europæiske melodigrandprix (MGP). De vil 
bl.a. fortælle om, hvad Serbiens sejr i 2007 betød 
for serbernes selvforståelse, idet det kom kort 
efter at Serbien på ny blev en selvstændig stat i 
2006. 

15.25 Samtale om fodbold, hooligans og nationalisme 
i Serbien med Simon Lindholm Jürgensen. 
Simon læser Europastudier ved AU og er netop 
hjemvendt fra et praktikophold i en fodboldklub i 
Serbiens hovedstad Beograd. Er fodboldhooliga-
nisme i Serbien anderledes end den, vi kender i 
Danmark, og hvad betyder fodbold for serbernes 
selvforståelse? 

15.55 Pause med mulighed for at gense introvideoen

16.10 Samtale om klima og miljø i Serbien med Line, 
Anna N og Elin, tre elever fra Roskilde Gym-
nasium, som netop er hjemvendt fra en tur til det 
store industricenter Niš i Sydserbien. Eleverne vil 
fortælle om deres oplevelser fra turen, herunder 
hvor Serbien står i forhold til grøn omstilling og 
bekæmpelse af luftforurening. 

16.30 Zlatko fortæller om det kommende valg i Serbien, 
der finder sted søndag den 3. april, blot fire dage 
efter rejsen. Zlatko vil bl.a. sætte fokus på det 
autoritære træk, som den nuværende præsident 
Aleksandar Vučić udviser samt den nye grøn-røde 
opposition, der stiller op for første gang og håber 
på et godt resultat i den slemt forurenende serbiske 
hovedstad Beograd. 

16.55 Afslutning ved Finn Ellegaard.

Novi Sad

Beograd



Geografi:

Donau krydser Serbien på sin vej mod 
Sortehavet, og får tilløb fra bl.a. tre store 
floder: Sava, Morava og Tisa. Nord for 
Sava og Donau ligger den historiske 
provins Vojvodina – et sletteland, der 
ofte omtales som Serbiens (og tidligere 
hele Jugoslaviens) kornkammer. Et stort 
kanalsystem mellem Donau og Tisa, kaldet 
Donau-Tisa-Donau, med næsten 1.000 km 
mindre og store kanaler krydser Vojvodina 
og bruges bl.a. til vanding og transport. 

Syd for Sava og Donau skifter terrænet 
karakter. Landskabet bliver først bakket 
og længere mod syd rigtigt bjergrigt, med 
flere bjergtoppe på over 2000 meters 
højde. På grænsen til Kosovo ligger 
Kopaonikbjergene, med højeste bjergtop 
Suvo Rudište (2.017 meter over havets 
overflade). I sydøst og på grænsen til 
Bulgarien ligger Stara Planina, som er en 
del af Balkanbjergmassivet, og som har 
Midžor på 2.168 meter som sin højeste 
bjergtop.  

Moravas nordvest-sydøst-gående floddal 
deler bjerglandskabet og det vestlige fra 
det østlige Serbien. Den udgør også en 
vigtig trafik korridor. Byerne ligger sjældent 
direkte på Morava, idet den ofte går over 
sine bredder og risiko for oversvømmelse 
er meget høj. Omvendt ligger flere store 
industribyer langs Sava og Donau. 

D
onau

Donau

Areal og befolkning:
Areal 77.589 km² (Danmark 42.933 km²) 
Befolkning anslås i 2020 at være på 6.872.000 mod 
7.187.000 ved folketællingen i 2011.

Arealanvendelse:

Jordbrugsjord - 57,9%Skov - 31,6%

Andet- 10,5%

Største byer ved folketælling i 2011 
(tal i parentes er med forstæder):
Beograd 1.166.763 (1.659.440), Novi Sad 231.798 (341.625)
Niš 183.164 (260.237) Kragujevac 150.835 (179.417)
Subotica 97.910 (141.554)

Fertilitetsraten (fødsler pr. voksen kvinde): 1,49 (DK 1,73)  
Forventet middellevetid ved fødsel: 76 år (DK: 81 år)
Forventet år i skole: 13 (DK også 13).

Etnisk befolkningssammensætning (ved Folketælling i 2011):
Serbere 83,3%, ungarer 3,5 %, romaer 2,1%, bosniakker 2%, 
andre 5,7%, etnisk udeklarerede 3,4%. 
(NB, de serbiske albanere boykottede folketællingen i 2011, 
men anslås at udgøre omkring 1% af befolkningen)

Mad:
Burek 
Burek blev bragt til Balkan af de os-
manniske Tyrkere. Det er et bagværk 
bestående af en dej, der fyldes med 
enten kød, ost, spinat eller kartoffel. 

Sarma 
Sarma er ruller af syltet kål fyldt med 
ris og hakket kød. I Serbien er det mest 
almindeligt at retten serveres varm 
og overhældes med tomatbouillon. 

Karadjordjeva šnicla 
En schnitzel opkaldt efter den serbiske prins Kara-
đorđe Petrović (regerede fra 1804-1813). Den 
består af rullet flæske- eller kalvekød, som fyldes 
med kajmak (en fed frisk ost) og dernæst paneres. 
Serveres med pommes frites.



Økonomi og handel:
Serbiens Statistiske Institut opdeler landet i fire regioner: Vojvo-
dina, Stor-Beograd, Syd- og Østserbien samt Šumadija og Vest-
serbien. Regionerne har alle mellem halvanden og to millioner 
indbyggere, og er dermed ret lige ift. befolkningstallet. De er dog 
meget forskellige ift. den økonomiske udvikling og levestandard. 

Iflg. Eurostat har Serbien et BNP per indbygger, der svarer til 44% 
af EU’s gennemsnit. Der er dog store regionale forskelle, således 
at BNP per indbygger i Stor-Beograd er næsten tre gange højere 
end i Syd- og Østserbien eller det vestlige Serbien.

VOJVODINA
BEOGRAD
ŠUMADIJA OG VESTSERBIEN
SYD- OG ØSTSERBIEN

Tallet på næsten 14 milliarder euro i 2021 er også en historisk 
rekord, og et pænt stykke over den tidligere (præ-pandemi) 
rekord fra 2019, hvor landet eksporterede for 11,4 milliarder 
euro til EU-zonen.

Serbiens eksport til EU er også vokset hurtigere end landets 
import fra EU-landene. I 2009 dækkede værdien af den 
serbiske eksport til EU 48% af værdien af landets import 
fra EU. Dækningen har siden været opadgående og lå på 
over 85% i 2021.

EU-markedet repræsenterer den vigtigste eksportdestina-
tion for serbiske landbrugsprodukter. Hele 55 % af Serbi-
ens landbrugseksport gik i 2021 til EU. Serbiens samlede 
landbrugseksport til EU blev næsten firedoblet i perioden 
2009-2021: fra 640 millioner euro i 2009 til 2,3 milliarder euro 
i 2021. Serbien har traditionelt haft et overskud i handelen 
med landbrugsprodukter med EU. Også dette overskud 
nåede sin hidtil højeste rekord i 2021: næsten 700 millioner 
euro i 2021 mod knap 200 millioner i 2009.

De fleste investeringer i Serbien kommer fra EU: Hele 68% 
(17,5 milliarder euro i absolutte tal) af de samlede udenlandske 
direkte investeringer (FDI), der kom til Serbien i perioden 
fra 2010 til 2020, kom fra EU. 

Individuelle EU-medlemslande topper traditionelt listen over 
Serbiens vigtigste handelspartnere indenfor varer, især Tysk-
land, Italien, Ungarn og Rumænien. Serbien eksporterede 
næsten 13% af den samlede eksport til Tyskland alene og 
yderligere 8,5% til Italien i 2021. På importsiden stammede 
mere end 13% af Serbiens samlede import fra Tyskland, 
efterfulgt af 8% af importen, der kom fra Italien sidste år.

Serbiens økonomi er voksende. Serbiens samlede bruttonatio-
nalprodukt steg i 2021 med hele 7,5%. Det kom efter et relativt 
lille fald på 0,9%, sammenlignet med fleste andre europæiske 
lande, i 2020, hvor corona pandemien startede. Samme år (2020) 
faldt arbejdsløsheden fra 10,4 til 9,0 procent.

   BNP pr. indbygger
 Befolknings- Hoved- ift. Serbiens
Region tallet sæde gennemsnit 2019

Stor-Beograd 1,7 mio. Beograd 171

Vojvodina 1,9 mio.  Novi Sad 97

Šumadija og 2 mio. Kragujevac 67
Vestserbien   

Syd- og Øst- 1,5 mio. Niš 66
Serbien  

SERBIEN 7 mio. Beograd 100

SERBIENS IMPORT OG EKSPORT I 2020

IMPORT mio. euro % verden
Verden 22,845 100,0
 1. EU27 13,386 58,6
 2. Kina 2,881 12,6
 3. Rusland 1,371 6,0
 4. Tyrkiet 1,006 4,4
 5. Bosnien-Hercegovina 533 2,3
 6. USA 387 1,7
 7. Irak 380 1,7
 8. Schweiz 302 1,3
 9. Storbritannien 238 1,0
10. Sydkorea 234 1,0

EKSPORT mio. euro % verden
Verden 17,070 100,0
 1. EU27 11,086 64,9
 2. Bosnien-Hercegovina 1,210 7,1
 3. Rusland 798 4,7
 4. Montenegro 687 4,0
 5. Nordmakedonien 644 3,8
 6. Kina 330 1,9
 7. USA 323 1,9
 8. Tyrkiet 318 1,9
 9. Storbritannien 292 1,7
10. Algeriet 188 1,1

EU-delegationen i Serbien vurderer, at Serbien har draget en stor 
fordel af økonomisk integration i EU’s marked. EU er Serbiens 
ubestridte handelspartner nr. 1, og mere end 60% af Serbiens 
samlede handel i 2021 var med EU-medlemslande. Værdien af 
serbisk eksport til EU er mere end firedoblet i perioden fra 2009-
2021, fra 3,2 milliarder euro til næsten 14 milliarder.


