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I	nära	anslutning	till	Club100s	årsmöte	i	Tjernobyl	2019,	var	vi	31	personer	som	flög	från	Kiev	
till	Odessa.	Vi	landade	söndag	kväll	1	september	i	Odessa,	där	en	representant	från	Transnistria	
tours	tog	emot	oss.	Med	abonnerad	buss	tog	vi	oss	till	Tiraspol,	dit	vi	anlände	runt	midnatt.	Vi	
blev	inkvarterade	på	hotell	Aist	vid	floden	Dnestr.		Hotell	Aist	skulle	vara	ett	Sovjetnostalgiskt	
hotell	med	gamla	sovjetiska	emblem	etc	och	inredning	från	60-talet.	Så	värst	nostalgiskt	blev	det	
nog	inte	för	vi	hamnade	mitt	i	en	arbetsplats.	Så	fler	än	jag	undrade	nog	var	vi	hamnat.	Det	var	
kala	betonggolv	med	stora	plastskynken	istället	för	väggar	på	vissa	ställen.		

De	flesta	av	oss	var	trötta	efter	att	ha	startat	dagen	tidigt	upp	i	norra	Ukraina,	med	tågresan	från	
Slavutych	genom	Vitryssland	till	rektor	nr	4	i	Tjernobyl	och	den	avslutande	dagen	på	
Tjernobylturen,	så	irritationen	stegrades	med	segheten	att	fördela	rumsnycklar	till	Club100-
gänget.	
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Måndag	morgon	vaknade	vi	till	ett	soligt	Tiraspol	och	från	vår	balkong	på	4:e	våningen	kunde	vi	
se	floden	Dnestr	skimrande	i	morgonsolen	när	det	var	dags	att	gå	ner	och	äta	frukost.	Frukosten	
bestod	av	pannkakor	i	mängder	med	inte	så	mycket	mer.	Allt	var	dukat	på	ett	långbord	i	en	stor	
sal.	Både	gemytligare	och	mer	kulinariska	hotellfrukostar	har	inmundigats	tidigare,	för	att	
uttrycka	mig	diplomatiskt.	

	

Förmiddagen	bestod	av	egen	tid	i	Tiraspol.	Dagen	till	ära	var	det	nationaldag	i	Transnistrien.	Nu	
var	det	så	klart	inte	slumpen	som	gjorde	att	vi	befann	oss	i	Tiraspol	just	på	självaste	
nationaldagen,	som	någon	i	Club100-gänget	trodde.	Idogt	planerande	låg	bakom	detta.	På	
Youtube	finns	filmer	från	tidigare	nationaldagar	i	Tiraspol.	Hur	dessa	firas	i	gammal	Sovjetisk	
stil	med	militärparader	där	diverse	vapenarsenal	visas	upp	och	högt	uppsatta	militärer	hälsar	på	
presidenten	och	folket	längs	gatorna.		

Att	hålla	ihop	ett	sådant	stort	gäng	som	vi	var	och	vad	det	innebär	med	starka	viljor	och	olika	
vanor,	så	var	det	dömt	att	misslyckas	med	ett	sådant	upplägg	bland	de	tusentals	människor	som	
var	ute	på	stadens	gator.	Så	vi	splittrades	planenligt	upp	i	mindre	sällskap	och	beskådade	det	
som	föregick	i	staden.	Likt	ett	barn	på	julafton	som	blir	snuvad	på	julklapparna	kände	jag	mig	
när	ceremonierna	avslutats	och	alla	människor	började	gå	hemåt.	Vi	hade	sett	tusentals	med	
militärer	tillhörande	olika	vapenslag	marschera	förbi	oss,	men	inga	militärfordon.	Inga	
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bestyckade	militärfordon	med	raketer	etc.	Endast	ett	par	militärjeepar	med	militära	höjdare	på	
som	hälsade	på	sina	mannar/kvinnor	och	de	politiska	potentaterna	på	hedersläktaren.	
Nationaldagsfirandet	i	Tiraspol	2019	var	inte	som	de	man	kan	se	på	Youtube.	De	har	i	princip	
slutat	med	allt	vad	militärfordon	heter	i	samband	med	paraden.	Några	stridsvagnar	etc	stod	i	
närheten	som	barn	klättrade	på,	men	i	övrigt	ingenting	mer.	Ligger	Transnistrien	i	framkant	vad	
gäller	miljötänk	månntro?	Att	de	inte	vill	ha	onödiga	avgaser	i	stadskärnan.	Eller	är	det	så	att	de	
inte	vill	visa	upp	sin	motordrivna	vapenarsenal	för	att	den	är	så	undermånlig	eller	för	att	det	
egentligen	är	Rysslands	militär	som	är	den	som	i	händelse	av	en	konflikt	kommer	försvara	
Transnistrien.	
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Tiraspol	var	en	festivalstad	hela	dagen.	Det	var	konsert	med	klassisk	musik,	ansiktsmålning	för	
barn,	försäljning	av	sockervadd	och	godis	samt	diverse	maträtter.	Förutom	att	barn	klättrade	på	
stridsvagnar	etc	hade	de	även	andra	barnaktiviteter	som	man	brukar	se	på	marknader	i	form	av	
bollkastning	m	m.	Det	som	stack	ut	lite	grann	var	att	det	var	några	inslag	med	Sovjetnostalgi.	
Unga	pionjärer	stod	och	dansade	och	sjöng.	Det	fanns	små	utställningar	kring	hur	det	såg	ut	i	
Sovjet	på	70-talet	i	form	av	en	lägenhetsmodell	och	bildcollage	från	den	tiden.	

	 	

Jag	och	min	fru	Jenny	ville	se	”Kristi	födelse-kyrkan”	i	Tiraspol	innan	vi	skulle	återsamlas	med	
Club100-gänget.	Så	vi	sa	till	våra	barn	Eric	och	Joel	att	sätta	sig	i	skuggan	i	utkanten	av	
festivalområdet	och	inte	röra	sig	ur	fläcken	medan	vi	med	raska	steg	tog	oss	till	kyrkan.	När	vi	är	
på	väg	tillbaka	till	festivalområdet	glider	tre	svarta	bilar	med	tonade	rutor	förbi	oss	och	
poliserna	som	står	i	korsningen	på	Karl	Marx-avenyn	går	upp	i	enskild	ställning	och	gör	honnör.	
Ur	bilarna	kommer	ett	flertal	kostymklädda	herrar	med	öronsnäckor	och	några	av	dem	visar	
tydligt	att	de	håller	händerna	nära	något	(läs	vapen)	vid	höften	på	dem,	innanför	kavajerna.	Från	
den	ena	bilen	kommer	en	medelålders	herre	och	två	kvinnor	som	säkerhetsfolket	gör	en	ring	
runt	samtidigt	som	de	börjar	röra	sig	mot	festivalområdet.	Jenny	säger	att	det	nog	är	landets	
president	och	att	vi	borde	fota.	Jag	säger	”nej	nej,	gör	inte	det,	det	kan	bli	hur	galet	som	helst”.	Jag	
hinner	inte	mer	än	säga	det	förrän	en	man	med	sin	son	går	fram	emot	vad	vi	i	a	f	tror	är	
Transnistriens	president	och	ber	om	en	selfie.	Då	säger	jag	till	Jenny	”nu	kör	vi”.	

Jag	går	fram	till	den	civilklädda	mannen	med	allt	säkerhetsfolk	och	ursäktar	mig	och	frågar	om	
jag	får	ta	en	bild,	vilket	jag	får.	Jenny	fotar	mig	och	jag	fotar	Jenny	med	denna	”civilklädda	man”.	
När	vi	precis	tagit	våra	bilder	och	tackat	för	oss	går	han	vidare	med	sin	fru	och	dotter	med	ett	
stort	säkerhetspådrag	kring	sig.	Snabbt	flockas	ett	stort	antal	människor	runt	omkring	och	jag	
och	Jenny	konstaterar	att	det	var	på	håret	att	vi	fick	våra	foton	innan	det	blev	en	rejäl	
folksamling	kring	”den	civila	mannen”.	

Åter	vid	hotell	Aist	frågar	jag	direkt	Andrey,	ägaren	på	Transnistria	Tours	vad	det	är	för	man	jag	
fotat	mig	med.	Om	det	är	landets	president.	Mycket	riktigt	är	det	presidenten	och	Andrey	frågar	
hur	i	all	världen		jag	lyckats	få	till	den	bilden.	Jag	förklarar	snabbt	och	vankar	vidare	till	den	
medlem	i	klubben	som	har	som	hobby	att	samla	på	autografer	från	nuvarande	ledare	eller	f	d	
ledare	i	världen.	Han	blir	också	smått	förvånad.	Han	som	följt	efter	presidenten	efter	
militärparaden	och	sått	utanför	den	restaurang	som	presidenten	åt	lunch	på,	för	att	han	efter	
lunchen	skulle	få	en	möjlighet	att	få	presidentens	autograf	i	sitt	block.	Det	lyckades	han	med	och	
var	därmed	nöjd	med	sitt	Tiraspolbesök.	Jag	är	varken	autografjägare	eller	samlar	på	bilder	på	
potentater,	men	självklart	var	det	roligt	att	genom	tillfälligheter	få	en	bild	på	sig	själv	med	
landets	högsta	ledare.	
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På	eftermiddagen	tog	Andrey	och	hans	assistent	oss	till	Bender	och	fortet	som	för	oss	är	känt	för	
Karl	XII	och	kalabaliken	i	Bender.	En	stor	restaurering	av	fortet	och	anläggning	av	gröna	parker	
med	promenadstråk	hade	nyligen	genomförts	med	bl	a	bidrag	från	Turkiet,	fick	vi	höra	om	och	
såg	med	egna	ögon.	Både	ett	”Karl	XII-museum”	och	ett	tortyrmuseum	fanns	i	fortet.	Värmen	var	
enorm	när	vi	gick	i	den	gassande	solen,	så	alla	stopp	vi	gjorde	i	skuggan	uppskattades.	Andrey	
visade	sig	vara	väl	insatt	i	turerna	kring	fortet	och	en	extra	bonus	var	att	Andrey	är	självlärd	på	
svenska,	så	mellan	varven	fick	vi	informationen	på	svenska.	

	

Inne	i	själva	samhället	Bender	besökte	vi	den	Karl	XII-staty	som	finns.	Även	ett	FN-monument	
beskådade	vi.	Ett	monument	som	rests	till	minne	av	de	ryska	fredsbevarande	styrkor	som	
avslutade	det	krig	som	gick	av	stapeln	i	början	av	90-talet,	när	Transnistrien	bröt	sig	ur	
Moldavien.	Även	ett	mindre	nationaldagsfirande	beskådade	vi	i	Bender,	innan	vi	lämnade	
samhället	för	vidare	guidetur	i	landet.	Tyvärr	hade	jag	inte	passet	med	mig	så	jag	kunde	inte	följa	
med	det	lilla	gäng	som	tog	en	utsvävning	till	resterna	av	det	fort	som	var	det	”äkta”	som	Karl	XII	
höll	till	på	under	sin	tid	i	Bender.		
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På	vägen	åter	till	Tiraspol	besökte	vi	både	en	utsiktsplats	och	ett	vackert	kloster.	

	

Åter	i	Tiraspol	skulle	vi	ha	en	avslutningsmiddag	på	den	legendariska	restaurangen	Kymahek.	
Det	som	dock	kom	som	en	överraskning	var	att	vi	skulle	vandra	och	åka	bilfärja	in	till	staden.	Vi	
blev	avsläppta	utanför	staden.	Efter	en	kortare	promenad	kom	vi	fram	till	floden	Dnestr	i	princip	
på	andra	sidan	mot	vårt	hotell.	En	enklare	bilfärja	tog	oss	över	floden.	På	stadssidan	var	det	en	
lättare	promenad	till	restaurangen.	Några	av	oss	fick	skjuts	av	Andrey	också,	för	det	som	kan	
vara	en	lättare	promenad	för	någon	kan	vara	nog	så	ansträngande	för	någon	annan.	Det	måste	
man	ha	i	åtanke	när	vi	är	ett	sådant	stort	gäng	som	är	ute	och	reser.	
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Hur	en	av	oss	tog	sig	till	restaurangen	har	jag	dock	inte	fått	klart	för	mig,	för	på	restaurangen	
ringer	busschauffören	och	berättar	att	han	när	han	skulle	parkera	bussen	hittat	en	djupt	
sovande	man	i	bussen.	Jag	som	redan	i	Tjernobyl	slutade	att	räkna	in	gruppen	och	tänkte	att	
vuxna	människor	får	ta	eget	ansvar.	Det	höll	till	sista	kvällen:-)	

Hur	”den	sovande	mannen”	tog	sig	till	restaurangen	vet	jag	inte,	men	han	dök	precis	i	lagom	tid	
för	att	kunna	njuta	av	de	kulinariska	härligheter	som	restaurangen	erbjöd.	Att	vår	guide	Andrey	
är	självlärd	vad	gäller	svenska	kände	vi	till,	men	det	blev	ändå	en	glad	överraskning	att	han	t	o	m	
kunde	svenska	nationalsången	utantill.	Andrey	tog	ton	till	nationalsången	och	drog	igång	den	till	
alla	oss	svenskars	stora	förvåning	och	förtjusning.	

	

På	kvällen	var	det	många	av	oss	svenskar	som	gick	runt	på	staden	och	beskådade	den	festivalyra	
som	rådde.	En	del	kunde	sitta	på	balkongerna	på	hotell	Aist	och	beskåda	folkvimlet	längs	
strandpromenaden	vid	Dnestr,	vilket	min	fru	och	Eric	gjorde.	Medan	jag	och	Joel	besökte	
festivalområdet	och	även	en	tur	till	parken	med	klätterställningar	och	även	de	för	tillfället	
uppställda	extra	klätterställningarna	i	form	av	pansarvagnsfordon	m	m.	När	kvällens	fyrverkeri	
var	avklarat	kändes	det	lagom	för	oss	att	gå	hem	till	vårat	hotell/byggarbetsplats	medan	ett	
svenskgäng	gjorde	staden	s	a	s	genom	att	besöka	diverse	nattklubbar	till	tidig	morgon.	
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Tidig	morgon	sista	dagen	i	Transnistrien	var	det	några	av	oss	som	passade	på	att	ta	oss	ett	
morgondopp	i	floden	Dnestr	som	visade	sig	vara	ganska	strömt.	Ett	flertal	morgonpigga	lokalbor	
träningssimmade	i	vattnet,	där	det	blev	extra	motstånd	att	simma	mot	strömmen.	En	del	gjorde	
morgongymnastik	på	stranden	och	intilliggande	gräsytor.		

Efter	den	knapra	frukosten	var	det	så	dags	att	efter	den	obligatoriska	gruppfotograferingen	ta	
adjö	av	både	våra	guider	från	vistelsen	i	Transnistiren	och	även	av	de	svenskar	som	fortsatte	ner	
mot	Chisnau	och	Moldavien.	Majoriteten	av	oss	bussades	dock	tillbaka	till	Odessa.	
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I	Odessa	splittrades	vi	upp	på	tre	olika	hotell	i	närheten	av	turistattraktion	nr	1	i	Odessa,	
nämligen	Potemkintrappan.	Min	minnesbild	av	Potemkintrappan	var	att	de	byggt	sönder	hela	
sevärdheten	genom	att	det	var	en	sådan	livlig	trafikled	precis	nedanför	trappan,	vilket	jag	inte	
mindes	från	mitt	tidigare	besök	22	år	tidigare.	
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Jag	kände	inte	igen	mig	vid	den	strand	som	jag	och	familjen	plus	Christer	åkte	till.	Nu	finns	det	
visserligen	flera	olika	stränder	utanför	Odessa,	men	jag	tror	jag	hamnade	på	samma	strand	som	
1997.	Nu	var	det	ett	mindre	äventyrsland	uppbyggt	längs	en	gata	ner	mot	stranden.	Väl	nere	vid	
stranden	var	det	ett	flertal	inhägnade	anläggningar	med	pooler	och	restauranger.	Den	ena	
lyxigare	än	den	andra.	Jag	tyckte	mig	känna	igen	några	”originalbyggnader”	nära	stranden	från	
mitt	förra	besök,	men	de	passade	inte	alls	in	i	nuvarande	bild	med	fina	hus	och	stora	vattenland	
m	m.	Vi	tog	ett	dopp	i	havet	och	även	i	en	av	poolerna	samt	åt	lite	enklare	mat	på	en	av	
lyxrestaurangerna,	där	vi	inte	riktigt	kände	att	vi	passade	in.	Det	kändes	som	vi	hamnat	på	någon	
typ	av	”maffia-ställe”	där	servitörerna	var	något	mellanting	mellan	just	servitörer	och	
säkerhetsvakter,	eftersom	det	var	säkerhetsvisitation	när	man	skulle	in	på	poolområdet	och	hela	
tiden	var	man	övervakad	av	de	muskulösa	kakifärgade	vakterna	som	gick	runt	med	sina	walkie	
talkies	

	

Nu	är	det	ingen	turistattraktion,	men	vi	var	några	som	åkte	till	Trade	union	house	i	Odessa,	där	
det	2	maj	2014	var	en	hemsk	massaker.	Ett	50-tal	personer	dödades	på	ett	grymt	och	brutalt	sätt	
samt	att	hundratalet	skadades	när	en	lynchmobb	trängde	in	flera	hundra	etniska	ryssar	i	
byggnaden,	för	att	sedan	beskjuta	byggnaden	med	pistoler	och	sätta	den	i	brand.	Lynchmobben	
gick	också	runt	i	byggnaden	innan	den	var	övertänd	och	gjorde	slut	på	de	personer	de	kom	åt.	
Utanför	stod	en	stor	folkmassa	och	jublade	när	bl	a	dödsskriken	från	en	kvinna,	som	desperat	
ropat	på	hjälp	från	ett	kontor,	dog	ut.	Det	jublades	även	när	folk	i	desperation	hoppade	från	
fönster	för	att	undvika	elden.	Väl	på	marken	blev	många	av	de	desperata	människorna	slagna	
med	påkar,	de	som	överlevde	hoppen	från	byggnaden.	En	av	de	vidrigaste	händelserna	i	modern	
tid	i	Europa.	Ingen	person	har	blivit	dömd	för	detta,	inte	ens	åtalad.	Inga	direkta	utredningar	har	
gjorts.	Polis	som	var	på	plats	såg	på	när	det	hela	hände.	Inga	internationella	påtryckningar	mot	
Ukraina	som	knackar	på	dörren	till	EU,	att	de	skyldiga	ska	ställas	inför	rätta.	Detta	får	väl	läggas	
till	handlingarna	över	ännu	ett	våldsdåd	som	lämnas	utan	åtgärd.	Eftersom	dådet	räknas	till	”det	
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goda	våldet”	spelar	det	ingen	roll	hur	grymt	och	hänsynslöst	våldet	är	och	eftersom	det	var	
ryssar	som	blev	lynchade	ska	det	uppenbarligen	tystas	ner	rejält.	Sådant	hyckleri.		Skäms	FN,	
skäms	EU!	
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Besöket	ovan	ska	dock	inte	få	dra	ner	slutbetyget	för	en	annars	supertrevlig	klubbresa.	För	
mycket	av	det	vi	besökt	har	ju	en	negativ	prägel,	men	att	de	blodiga	händelserna	på	1600-	och	
1700-talet	ligger	långt	bak	i	historien	och	blir	inte	lika	påtagligt	som	Trade	Union	House-
besöket.	

Jag	fick	många	ryggdunkningar	och	beröm	under	både	årsmötesresan	till	Tjernobyl	och	
klubbresan	till	Transnistrien,	över	att	jag	lyckats	styra	upp	allt	med	ett	sådant	stort	och	
självständigt	gäng.	Vår	fina	klubb	innehåller	många	underbara	personer.	Att	jag	skulle	få	agera	
så	mycket	”reseledare”	som		jag	fick	trodde	jag	inte.	Men	jag	fick	lite	viskningar	(från	guiderna)	
om	att	skynda	på	gänget	när	vi	överskridit	tiden	vid	15-minutersstopp	m	m.	Vid	mer	än	ett	
tillfälle	fick	jag	vara	budbärare	och	be	guiderna	om	ursäkt	för	lite	väl	plumpa	och	oförskämda	
frågor	och	påståenden.	Vid	något	annat	tillfälle	fick	jag	t	o	m		svara	på	vilken	stad	och	land	vi	
befann	oss	i.		Det	var	lite	komiskt.	Som	alltid	i	Club100-sammanhang	händer	det	mycket	när	vi	är	
ute	och	reser.	Det	är	inte	lätt	att	vara	alla	viljor	till	lags.	Jag	fick	balansera	lite	i	Bender	när	det	
blev	en	improviserad	avstickare	in	i	Moldavien.	Det	hade	kunnat	sinka	gruppen,	men	det	blev	
hur	bra	som	helst	till	slut,	trots	att	jag	själv	inte	hade	något	pass	med	och	inte	fick	följa	med	och	
se	Karl	XII-gatan	m	m….,	snyft	snyft…….	
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På	restaurang	Kymahek	blev	det	några	tacktal.	En	person	höll	ett	gripande	men	kort	tal	med	lite	
tårar	i	ögonen.	Det	värmde	och	jag	hoppas	det	värmde	hos	alla	30-talet	personer,	för	det	var	
riktat	till	alla	oss	i	Club100.	

I	Kiev	sade	Arnold	några	trevliga	ord	som	fick	mig	att	bli	lite	tårögd	av	tacksamhet.	I	Tiraspol	
höjde	Arnold	en	skål	för	min	fru	Jenny.	Helt	klockrent,	eftersom	utan	Jenny	hade	jag	inte	kunnat	
styra	upp	dessa	två	resor	åt	Club100.	Utan	Jenny	hade	jag	heller	inte	kunnat	göra	alla	de	resor	
som	jag	gjort/gör.	Hon	drar	det	tunga	lasset	hemma	när	jag	är	ute	och	reser.	Så	hon	är	värd	en	
skål	och	mycket	därtill!	

(jag	borde	dock	ha	förekommit	Arnold	och	utbringat	denna	skål	själv:-)	

	

	

	

	

Reine Larshans 

	

	

PS	I	detta	fall	när	nästan	hela	familjen	var	med,	är	även	assistent	Hershie	värd	sin	vikt	i	guld,	
eftersom	hon	tog	hand	om	vår	son	Tore,	(med	stora	svårigheter),	så	resten	av	familjen	kunde	
göra	denna	resa	ihop.	
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ПРИДНЕСТРОВЬЕ 
13/09/19 14:11 

Шведский Club100 поделился 
своим впечатлением о 
Приднестровье←→ 

 

В начале сентября Приднестровье посетила шведская группа туристов из 
клуба Club100. Известно, что путешествуют они ежегодно и планируют 
посетить более ста стран. В этом году шведы держали свой путь в Чернобыль, 
а по пути заехали в Приднестровье. 

Как уже было сказано, встречи имеют ежегодный характер: раз в год они 
проходят в Швеции, а каждый второй год - за границей. За все время члены 
клуба успели побывать в Монголии, Гренландии, Калининграде и Ботсване. 
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Сам клуб был основан в 1996 и состоит из 70 человек. 31 из них отправился в 
Приднестровье. Визит в Тирасполь выпал как раз на празднование Дня 
Республики. Самое яркое впечатление на туристов произвели праздничные 
гуляния в центре столицы и, конечно же, военный парад. 

Гости также не упустили возможность посетить места, связанные с историей 
их страны: Бендерскую крепость, памятник королю Швеции Карлу XII, 
которые они, к слову, высоко оценили. Кроме того, шведы побывали в 
Кицканском монастыре и в Бендерах, где увидели памятник российским 
миротворцам. 

А еще председателю клуба Райну Ларшансу посчастливилось 
сфотографироваться с президентом нашей республики Вадимом 
Красносельским. 

Последний вечер в Тирасполе гости провели в одном из столичных 
ресторанов, где Райн выразил восхищение работой приднестровского гида 
Андрея Смоленского. После ужина все отправились в центр города смотреть 
праздничный салют. 

В следующем году шведы планируют поехать в  Центральноафриканскую 
республику. Также не исключено, что их путешествие по Восточной Европе 
продолжится. 

Отметим: членами Club100 являются люди разных профессий: врачи, пилоты, 
моряки, соцработники и т. д. Тем из них, кто побывал в Приднестровье, 
поездка очень понравилась. 

туристы 
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Early	September,	Swedish	travel	group	Club100	paid	a	visit	to	Transnistria.	The	club	is	for	
Swedish	people	who	have	visited,	or	have	the	intention	of	visiting,	more	than	100	countries.	This	
year	their	anunnal	meeting	was	held	in	Chernobyl,	together	with	an	excursion	to	Transnistria.	
Previously,	meetings	have	been	held	in	Mongolia,	Greenland,	Kaliningrad,	Iran	and	Botswana.	
The	annual	meeting	is	held	every	second	year	abroad,	every	other	year	in	Sweden.	

The	club,	established	in	1996,	has	approx.	70	members.	31	members	partiapated	during	this	trip	
to	Transnistria,	organized	by	Transnistria	Tour.	The	visit	to	Tiraspol	deliberately	coincided	with	
the	countrys	naional	day	of	independence.	One	of	the	highlights	during	the	trip	was	a	visit	to	the	
Suvorov	square,		and	to	see	the	great	parade.	

The	members	also	chose	to	visit	places	associated	with	Sweden.	The	fortress	of	Bender	and	the	
statue	of	Charles	the	12th	were	highly	appreciated	places.	They	also	paid	a	visit	to	the	house	of	
culture,	the	statue	for	Russian	peacekeepers	in	Bender,	and	the	monastery	Chitcani.	

By	mere	coincidence,	the	chair	man	of	Club100,	Mr	Reine	Larshans,	ran	into	Transnistrias	
president	Vadim	Krasnoselsky,		and	was	able	to	take	a	selfie	with	him.	

The	last	evening	was	celebrated	at	restaurant	Kumanek	in	Tiraspol.	The	chairman	expronned	his	
admiration	for	the	guide,	Mr	Andrey´s	expressed	ability	to	sing	the	Swedis	anthem	by	heart.	All	
members	joined	in.	

For	some	members	celebrations	continued	down	town,	and	the	evening	ended	with	
magnifeicent	fireworks.	Some	member	went	for	a	refreshing	swim	in	the	river	Dnestr	the	next	
morning,	before	Transnistira	Tour	arranged	for	the	group	to	go	by	bus	to	Odessa.	From	Odessa	
most	members	went	back	to	Sweden.	

Chair	man	Reine	Larshans	would	also	like	to	add	that	some	group	members	paid	a	visit	to	Trade	
Union	House	in	Odessa	before	leving	the	city.	They	were	all	shocked	by	the	massacare	that	took	
place	there	on	May	2,	2014	–	a	massacare	that	was	never	mentioned	in	Swedish	media.	

The	Club´s	next	member	trip	will	go	to	the	Central	African	Republic	next	year.	It	can	not	be	ruled	
out	that	the	club	will	visit	more	places	in	Eastern	Europe	in	the	years	to	come.	Places	of	interest	
might	be	Crim,	Donbass,	and	Luhansk	–	places	rarely	visited	by	Swedish	people	but	nonetheless	
of	great	interest	to	adventurous	people	like	the	some	members	of	Club100.	

Club100	is	represented	by	a	great	number	of	professionals,	such	as	doctors,	pilots,	sailors,	post	
men,	janitors,	social	workers	et	cetera.	The	club	members	who	had	the	chance	to	visit	
Transnistria	were	all	more	then	satisfied	with	their	visit.	

	

	

	

	


