9 maj 2018 var vi 7 stycken Club100-vänner som samlades på restaurang Samborobon i Gamla stan i
Stockholm, för en After Work. Det var en av alla de pubkvällar som Eddie Gustin drog igång för flera år
sedan. Nämligen att vi skulle ha pubkvällar från A till Ö. Vi avhandlade länder som börjar på en specifik
bokstav. Vi började med bokstaven A och sedan B o s v. Ni förstår. Denna gång i Gamla stan, hade vi
kommit till bokstaven U, tre år efter att vi börjat med bokstaven A på en argentinsk restaurang på Söder.
Ukraina börjar på U så Ukraina avhandlades under kvällen i gamla stan. De flesta av oss hade redan besökt
Ukraina men ingen av oss hade varit i Tjernobyl. Därmed såddes ett frö till att anordna ett årsmöte i
Ukraina och specifikt Tjernobyl. Jag fick god respons från alla på puben så jag tolkade det som ett
klartecken att på nästa årsmöte lägga ett förslag om just Tjernobyl. Så på den vägen blev det, som man
brukar säga. D v s 1 år och tre månader innan årsmötet sjösattes planerna.
År 2018 var ett år då vi skulle ha årsmöte i Sverige. Valet hade fallit för svenskt territorialvatten på vägen
till Åland där vi bl a skulle besöka fyren Märket som delas av Sverige och Finland. Sveriges ostligaste
utpost?

Årsmötesdeltagare i en av båtarna som tog oss till Märket.

Gruppbild ute på Märket.

Ett par veckor innan årsmötet mejlade jag ut en blänkare om mitt Tjernobylförslag. Tredje gången i min
Club100-historia som jag lagt ett årsmötesförslag. Första gången föreslog jag Rättvik som blev
årsmötesplats 2010 och inför 2018 hade jag föreslagit Treriksröset som det inte blev utan istället ovan
nämnda Åland. Nu blir det i o f s Treriksröset 2020 iställetJ

År 2006 och båtfärden på Kilpisjärvi

Lägret Kolatluokta 3km från…………

………..Treriksröset

Nåväl. På Ålandsbåten 1 september 2018 när det kom till val av plats för årsmöte nästkommande år blev
det sedvanlig röstning på årsmötesförslagen. Förslagen som inkommit var Saint Barthelemy, Västsahara,
och Tjernobyl. På sittande möte dyker en dark horse upp i och med att Saudiarabien nomineras. Efter
utslagningsomgångar står Tjernobyl kvar mot Saudiarabien, där årsmötet valde Tjernobyl som
årsmötesplats 2019 med siffrorna 23-10.
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Hans Ollongren lobbar för sitt Västsaharaförslag

Årsmötesdeltagare och mötes- sek och ordf. 2018

Efter årsmötet 2018 åkte jag inte bara hem med ordförandeklubban genom att jag tagit över
ordförandeposten. Jag fick även med mig ansvaret att styra upp nästkommande årsmöte i Tjernobyl. Det
var trevligt att årsmötet valt Tjernobyl, men med tanke på att jag visste hur mycket arbete som nu nalkades
var jag lite delad. Att jag skulle styra upp en hejdundrande årsmötesresa, det var jag övertygad om. Men att
det skulle bli så mycket arbete som det blev hade jag naivt nog inte insett.
Ganska exakt ett år innan Tjernobylårsmötet var alla ramar för resan klara. Jag bestämde mig även för att
styra upp en medlemsresa till Transnistrien i samband med årsmötet, men att skilja dem åt, för att inte
Club100-vänner skulle tro att det var allt eller inget som gällde. De helger då det händer mest saker i
Transnistrien är självständighetsdagen 2 september och segerdagen 2 maj. Därför var det ingen tvekan om
att kombinera årsmöteshelgen med självständighetsdagen i Transnistrien.
När jag summerar både årsmöteshelgen och medlemsresan till Transnistrien så här efteråt, noterar jag att
jag har 157 sparade mejl i min mapp för just dessa resor. Då ska gudarna veta att det garanterat är ett
flertal mejl till, som har skickats och mottagits, så säkerligen upp mot 300 mejl har det varit. Mängder med
mejl till arrangören i Kiev, hotellet i Kiev och arrangören i Transnistrien. Vi blev till slut 44 stycken som
var med på årsmötesresan till Tjernobyl och 47 stycken på middagen i Kiev som blev startpunkten för hela
årsmöteshelgen. Nedan kommer middagsbilder från Kiev 30 augusti 2019. (Saknas på bild gör endast
Niclas, Magnus och Reine).

Henrik, Bengt, Max och Kirsti.

Kjell-Åke, Ingvar, Gunnar och Björn.

2

Kaj, Tore och Sonja.

Margareta, Nina, Kaisa, Erik, Anders o Mats.

Lars, Marianne, Lars och Arnold

Eric, Jenny, Hans, Roland, Berit, Stefan, Anders, Christer o Joel

Bo, Linnea, Anna, Bertil, Hans, Niklas, Hans o Staffan.

Thomas, Gunnela, Lars, Åsa, Stig-Åke o Johanna

När man planerar något så långt i förväg blir det självklart både avhopp och efteranmälningar, konstigt
vore annat. Så uppdateringsmejl har jag överöst arrangörerna med, eller rättare sagt, mestadels skickade jag
en uppdatering i månaden, förutom mot slutet då det minst sagt blev rörigt, men rumsfördelning och
annat.
Att HBO sände deras (hittills) populäraste serie om just Tjernobyl några månader innan vår årsmötesresa
gjorde att vi alla fick upp intresset för Tjernobyl på max och att även hundratusentals andra i världen fick
det. Vår arrangör (Welcome Chernobyl) blev överösta med förfrågningar från hela världen. Arrangören
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gick på knäna och det genererade i att det blev struligt i min kontakt med dem. Till slut fick jag lov att säga
till vår kontakt Maja att hon borde upprätta en fil/checklista över oss, där hon noterade de saker vi
kommit överens om. Hon tackade för förslaget. Detta när hon gång efter gång frågade varifrån vi skulle
bli upphämtade den morgon turen börjar, om vi önskade en eller två bussar o s v. Det är sådant här som
den vanlige deltagaren inte har en aning om men som jag som ”arrangör” kunde få lite höjd puls över:-)

Reklam för den populära HBO-serien Chernobyl.

Alla deltagare hade inför resan fått uppge sin t-shirt-storlek. Så alla förstod att de skulle få en t-shirt. Vad
alla inte visste var vilket strul det var med det hela. Agenten Maja hade föreslagit att vi skulle få en bonus
eftersom vi var en sådan stor grupp. Vi skulle få speciella t-shirts upptryckta för hela gruppen. Vår
Club100-logga skulle t o m tryckas på tröjorna. Club100-loggan som Michael Cederborg förfinat, försökte
jag ordna så att tryckeriet skulle bli nöjda. Allt verkade vara under kontroll.
Tyvärr var det inte så. En vecka innan ankomst och när jag stämmer av ”checklistan” med Maja visar det
sig att hon totalt glömt bort tröjorna. Det skulle dock inte vara något problem eftersom företaget hade
Tjernobyltröjor på lager. Jag höll på att gå i taket. Skulle vi gå miste om våra special-t-shirts? Jag mer eller
mindre krävde att vi skulle få våra special-t-shirts. Kompromissen blev att vi fick svarta t-shirts med
”Club100” på bröstet istället för tröjor med vår logga. Tänk på denna historia när ni (som har tröjorna)
bär dem:-)

Gruppbild i Tiraspol – när alla har sina “bonus-t-shirts” på sig.
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Torsdagen 29 augusti 2019 tog jag på det sista jag hade kvar av Paco Rabanne – Invictus-parfymen innan
jag med familj tog buss och pendel mot Arlanda. Parfymen som jag tidigare fått av medlem Brittmarie på
ett Club100-möte i Stockholm. På flyget såg jag reklam för just denna parfym med bl a texten ””men who
live for the adrenaline rush of triumph over the odds”. Självklart investerade jag i lite ny parfym av samma märke:-)

Vi var ett större gäng personer som sammanstrålade på Arlanda för att flyga med UAI (Ukraine
International Airlines) till Kiev. Hur många gånger flygbolaget meddelat flygändringar minns jag ej. För
Margareta, Staffan, Max, och Kirsti var det första gången de deltog i Club100-sammanhang. För mig var
det många nya ansikten, så jag får tacka vår fina hemsida för att jag kunnat memorera hur de nya ser ut, så
jag skulle känna igen dem när jag träffade dem:-)
Väl i Kiev var en tanke att vi gemensamt skulle åka en buss till hotellet via deras transfer-tjänst. Men när
det visat sig att deras buss blev dubbelt så dyr som om vi via hotellet istället bokade 5 separata taxibilar
blev det att vi tog oss till hotellet i just olika bilar. Flygplatsen Boryspil ligger ca 40 km från Kiev men med
en fin motorväg skulle vi snart vara på hotellet. Trodde jag, för det blev helt annorlunda. 1h och 30 min
tog taxiresan för mig och min familj. På hotellet fanns redan Club100-vänner från flyget som lämnat
flygplatsen efter oss. Hur det nu gått till. Några Club100-vänner hade också anlänt Kiev tidigare i veckan.
Nya och nygamla ansikten lärde känna varandra i hotellobbyn. Hotel Lybids restaurang, där jag tänkt att vi
skulle ha en spontanmiddag, var abonnerad på kvällen. Då tog de Club100-vänner som redan gjort staden,
täten och styrde oss till en trevlig utomhusrestaurang i närheten. Till restaurangägarens belåtenhet och
serveringspersonalens stora fasa (?) intog ett 30-tal Club100-vänner restaurangen. Vi satt i smågrupper
och småpratade och åt väldigt god mat. Maten var god men servicen sådär. De glömde bort beställningar.
Mat serverades till fel bord, dryckesbeställningar som aldrig kom fram o s v. Under kvällen anslöt ännu
fler Club100-vänner allt eftersom flygen anlände till Kiev. Generösiteten bland Club100-vännerna var på
topp. Gladast var nog Arnold som av servitören fick ett glas serverat, med hälsning att en anonym person
i baren bjöd honom på glaset. Till saken hör att innehållet i glaset bestod av ren äkta ukrainsk mjölk, vilket
genererade i glada skratt.
Fredagen 30 augusti var den första och enda programpunkten på årsmötesresan, den gemensamma
middagen på Hotel Lybid på kvällen. Det skulle vara startskottet för årsmöteshelgen. Majoriteten av alla
Club100-vänner hade anlänt på torsdagen, men ett tio-tal skulle anlända under fredagen. Min fru Jenny
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åkte till Tjernobyl på en endagstur medan jag tog mina två barn Joel och Eric på lite utflykter i och utanför
Kiev. P g a åldersgränsen till Tjernobyl fick de inte följa med dit.
Vad alla andra Club100-vänner gjorde under fredagen vet jag inte. Några kanske tog en välbehövlig
sovmorgon. Andra besökte säkerligen Moderlandsmonumentet, Tjernobylmuseét, Maidan-torget m fl
platser. Trots idogt tjatande var det i a f ingen av Club100-vännerna som hakade på mig och barnen. Vi
tog en tur ett par timmar söder om Kiev. Till en plats där vi fick åka ett ryskt pansarfordon. Nämligen en
BRMD. Jag tänkte att barnen skulle få göra något lite annorlunda. Jag tänkte även på när Club100 hade
jubileumsresan till Vitryssland och ett stort gäng åkte stridsvagn till stor glädje och nöje. Nu blev det
visserligen bara jag och barnen, men till lika stor glädje och nöje som i Vitryssland. När jag fick frågan av
de beredskapsbrandmän som hade hand om denna BRDM, om jag vill köra den svarade jag nekande. De
bara tittade på mig med undrade ögon. De sa till mig att jag ju bokat en tur där det ingår körning, varför
skulle jag då inte köra? Jag tänkte att jag inte är tekniskt intresserad och inte har minsta intresse av att köra
något militärfordon. Men när jag insåg hur urbota dumt det vore att boka en tur med egen körning och
inte nyttja det, så satte jag mer nere i fordonet med alla spakar. Jag kan faktiskt erkänna att det var riktigt
roligt att köra i den torkade gyttjan som jag fick köra i. Det var en lite guppig runda som vi tog oss runt
några varv. Joel som suttit nere i fordonet fick nu sitta uppe på taket och var helnöjd. Han tyckte det inte
hoppade och skakade lika mycket däruppe. Körningen var häftig, men det var också häftigt att sitta på
taket. Det var lite Gröna lund eller Liseberg över det hela. Med den skillnaden att inga
säkerhetsanordningar fanns. Jag som samtidigt filmade med GoPro var faktiskt nära att trilla av fordonet
ett par gånger. Men för känsliga läsare och till min fru kan jag ju säga att barnen höll i sig mycket bättre.

På vägen åter till Kiev stannade vi vid en shooting range så Eric kunde få sin efterlängtade upplevelse, att
få provskjuta med diverse automatvapen. Det låter väldigt vapenromantiskt att låta sitt barn göra något
sådant, speciellt med tanke på vad som händer i världen. Det var inte ett helt enkelt beslut, men eftersom
Eric ända sedan Sydafrika 2018, då han inte fick göra det, tjatat tjatat och tjatat. Så fick han nu sin önskan
uppfylld. Med två seriösa vapeninstruktörer på en skjutbana genomfördes skjutningarna. Väl hemma i
Sverige fick Joel köpa lego för motsvarande summa, för att millimeterrättvisan någorlunda skulle kunna
upprätthållas:-)
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Club100-aspirant Eric med ett av alla de vapen han provsköt i Kiev.

Det finns mycket att göra i Kiev. Så för oss räckte inte eftermiddagen till, trots högt tempo. Vi besökte
Moderlandsmonumentet och museet inne i byggnaden samt de utomhus-militärmuseum runt omkring.
Där sprang vi på ett mindre gäng från Club100. Världen är bra liten ibland:-) Nu var vi visserligen ett 40tal Club100-vänner i staden. Som avslutning på dagen och som uppladdning inför kommande 2-dagars
utflykt till Tjernobyl, besökte vi Tjernobyl-museet. Eftersom mina barn inte fick följa med till Tjernobyl så
var detta museum-besök guld värt för dem och även för mig. Det mesta var på ryska men med bilder och
filmer, samt de konstinstallationer som fanns blev det väldigt påtagligt och gripande. En ”babushka” i
personalen som jag trodde skulle kontrollera våra biljetter för en andra gång, pratade på som bara den med
mig. Det visade sig till slut att hon bara förklarade för mig hur brandmännen agerade i den inledande
räddningsinsatsen i Tjernobyl. På ryska och i högt tempo. Så jag förstod inte ett ord, men väl innebörden.
Det verkade på henne som hon trodde att alla i hela världen förstår ryska….

Entrén till Tjernobylmuseet i Kiev

En docka/sanerare

En modell av den havererade reaktorn

På kvällen 30 augusti var det dags för årsmöteshelgens första programpunkt, gemensam middag på Hotel
Lybid. 47 stycken blev det till slut, efter att Niclas Sassersson glidit in till desserten, efter att hans flyg från
Israel blivit ett par timmar försenat. Den kulinariska upplevelsen hamnar inte i topp, om man säger så. För
den sociala och trivsamma faktorn blir det högre utslag. Restaurangen hade placerat oss i varsin ände av
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lokalen så de fick duka om och därmed sköts middagen framåt en halvtimme. Det var dock inget vi led av
direkt. När vi väl satt till bords blev det många lära-känna-varandra-diskussioner och självklart prat om
resor. Det tar jag i a f för givet.
I början av året beslutade styrelsen att köra på Lars Gunnars Gårdös förslag om att införa
diplom/intyg/medlemsbevis. Ett 20-tal sådana delades ut under middagen och helgen. De nya
aspiranterna hälsades lite extra välkomna till klubben. Övriga fick sina diplom i kanske lite väl hög
hastighet. Men nu är vi nästan i kapp, så vid kommande tillställningar kan vi göra det lite lugnare och mer
ceremoniellt.

Club100s grundare Arnold välkomnar klubbens yngsta aspirant

Middagens stora höjdpunkt var när de fyra personer som ”flaggat” för att vilja bli invalda i klubben fick
presentera sig samt svara på frågor. Vi var t o m så heta på gröten så de fick presentera sig först i
efterhand. Men som så ofta i Club100-sammanhang, så tar man det som kommer och löser det på bästa
sätt. Synpunkter har efteråt framkommit på själva utfrågningen och det får vi (styrelsen) ta med oss. Nu
när vi börjar bli 40-50 personer på årsmötena så får vi kanske tänka lite annorlunda kring detta. Tanken i
år var i a f att ha utfrågningen under lite mindre stressade former än året innan p g a att vi visste att vi
skulle vara tidspressade under själva årsmötet på lördagen.

Nya medlemmarna Kjell-Åke, Hans, Lars och Henrik
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Apropå ”flagga”, så introducerades ytterligare en sak efter ett förslag från Lars Gunnar Gårdö. Nämligen
att klubben köpt in tre klubbflaggor. Med bl a syftet att medlemmar/aspiranter kan ta med dem på resor
och fotografera flaggorna på diverse platser. Självklart vill vi sedan se dessa bilder på vår hemsida:-)
Flaggorna delades ut så de får lite geografisk spridning över landet. Skåne och Arnold Wernersson,
Göteborg och Anders Larsson samt Stockholm och Thomas Casswall. Men självklart går det att skicka
flaggorna mellan sig om man inte får till en personlig träff. Tveka inte att höra av er till någon av de
”flaggansvariga” för att låna en flagga för en utlandsresa. Om inte den ”flaggansvarige” har flaggan hos sig
så vet den i a f var flaggan befinner sig. På Niclas Sasserssons initiativ införde vi även en loggbok till varje
flagga. Förutom att flaggan fotas på diverse platser världen över, så skriver vi ner var flaggan varit. På
självaste Treriksröset nästa år kan vi ju se var de olika flaggorna varit under året som passerats.

Exempel på flaggbild (behöver ju inte vara utomlands) – Johan Gustavssons-mötet oktober 2019

Efter middagen i Kiev valde de flesta att förståndigt nog göra kväller. En del (inkl mig själv) fick ordna
med digital incheckning och nedladdning av bordingkort inför flygresan till Odessa två dagar senare. Jag
som inte träffat min fru Jennie på hela dagen, förrän middagen, lyssnade med nyfikna öron vad hon fått se
(och inte se) under hennes dag i Tjernobyl. Jag fick berätta vad jag gjort med barnen under dagen, så hon
inte skulle göra saker ”dubbelt” med dem s a s. Det visade sig senare att de under tiden jag varit i
Tjernobyl besökt en djurpark, samt även Moderlandsmonumentet, Maidantorget (som jag tyvärr missade)
och en ljusshow där på kvällen, ett miniatyrmuseum där de sanslöst nog gjort konstverk av hårstrån, hur
det ens är möjligt. Ja, de hade ett par fantastiska dagar i Kiev förstod jag.
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Vi andra 44 Club100-vänner lämnade Kiev vid 8-tiden på lördagsmorgonen. All information jag fått från
agenten Maja i Kiev var att vi skulle få två bussar att färdas i. Mycket riktigt stod två bussar och väntade på
oss, men den ena var inte för oss. Varför hade Maja så ofta återkommit till det här med två bussar när det
inte blev så. Strunt samma tänkte jag och att vi transporterades runt i en buss kändes helt klart som det
bästa alternativet, med facit i hand.
Förväntansfulla tog vi oss de 16 milen upp till den förbjudna zonen kring reaktor 4 i Tjernobylområdet.
När vi passerade in i zonen fick vi gå ur bussen och registrera oss med våra biljetter samt att var och en
fick en USB-liknande mätare att hänga runt halsen. Denna mätare skulle registrera strålningen under vårt
besök och att de som eventuellt fått i sig för mycket strålning under besöket, skulle upptäckas vid avslutat
besök. Till saken hör dock att när vi efter turen åkte ut ur zonen, så samlades ”USB-mätarna” helt sonika
in av vår ena guide genom att vi fick hänga dem på hans arm. Hur de skulle kunna få tag i de med för hög
strålning efteråt, var högst oklart. Oklart var det även kring de scanningsslussar vi fick gå igenom vid
inpasseringen. En märklig variant av vändkors där man fick hålla upp armarna och när apparaten läst av
att personen i fråga inte hade för hög strålning öppnades en grind bredvid och man kunde passera. En
gång öppnades min grind utan att jag gjort någonting, så många av oss var skeptiska kring tillförlitligheten.
Men å andra sidan bör de ha kunnat bygga tillförlitliga strålningsmätare på 80-talet när tekniken var långt
gången på många områden. Å andra sidan byggdes det kärnreaktorer som inte höll måttet, så man kan
vända och vrida på detta hur mycket man vill.

Hans Ollongren får sin “USB-sticka” och Sonja Nylén står på tur.

Arnold i “slussen” som läste av radioaktivitet.

Nåväl, under de två intensiva utflyktsdagarna fick vi se en mängd olika platser i Tjernobylområdet. I själva
samhället Tjernobyl skulle enligt uppgift ca 1500 personer numera bo. Vi såg endast ett 10-tal av dem. De
som bor i samhället arbetar med säkerhet, skogsvård och underhållsarbete i olika former. Det fanns även
ett litet museum i Tjernobyl. I Tjernobyl gästade vi hotell och restaurang Desyatkka där vi åt våra luncher
och även middagen efter årsmötet på lördagen.
Radaranläggningen Duga blev ett speciellt besök på flera sätt. Anläggningen bedrev radarspaning under
Sovjettiden och var på den tiden en avancerad och toppmodern anläggning. Sovjet kunde med
anläggningens hjälp se när U.S.A avfyrade raketer mot Sovjet, redan när de lyfte från marken i U.S.A. I
händelse av ett kärnvapenkrig mellan U.S.A och Sovjet. Detta var ett tänkt scenario under kalla kriget.
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Vid Duga hölls en kort och spontan minnesstund över en av Club100s första medlemmar, John Kennedy,
som gick bort tidigare under året. En tyst minut hölls och Johns aska spreds på platsen, en symbolisk
handling att John gjort sin sista Club100-resa.

Arnold har hållit ett minnestal för John Kennedy. Tyst minut.

Anna, Arnold och Reine + Johns aska på marken.

Den skyddande sarkofagen som byggts över reaktor 4 beskådade vi på lite längre avstånd och även från ett
100-tal meter. Något besök inne i kontrollrummet gjorde vi inte. Men eftersom vi inte fick plats på hotell
Desyatka i Tjernobyl fick vi ta tåget från reaktorn till samhället Slavutych. Det blev en extra VIPupplevelse eftersom vi då fick se arbetarnas omklädningsrum och åka med några av dem vid arbetsdagens
slut. Enligt uppgift arbetar 2600 personer på kärnkraftverket i dagsläget. Vi var där en lördag och såg
endast några 10-tal av dem. Just där fick i a f jag en kuslig känsla och blev verkligen påmind om
katastrofen, när vi var så nära reaktorn. Runt omkring reaktorn var strålningen dock väldigt låg, eftersom
de schaktat bort stora jordlager. De jordlagren lär ligga i några av de områden som fortfarande är
förbjudna att besöka, som t ex en bilkyrkogård med bl a de brandbilar som användes under
räddningsaktionerna dagarna efter katastrofen.

Gruppbild vid sarkofagen över reaktor 4.
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Reine med gegiermätare nära sarkofagen.

Club100-gänget på väg in tågstationen.

En av tågvagnarna.

Innan vi lämnade den förbjudna zonen för kvällen åkte vi åter till hotell Desyatka för själva årsmötet. Det
gäller att vara flexibel, för tidsramen för årsmötet ändrades hux flux från 90 minuter till 60 minuter och
restaurangpersonalen gjorde en stor sak över att jag flyttat ett bord som var i obalans och därmed hade en
liten träbit under ena bordsbenet lossnat. Jag flyttade tillbaka bordet några centimetrar och det var nog
inte tillräckligt för jag fick ”onda ögat” av restaurangpersonal som passerade i korridoren utanför flera
gånger under årsmötet. Årsmötet flöt dock på bra genom mötesordförande Thomas Casswall och
mötessekreterare Hans Ollongrens goda omsorg. För formalia hänvisar jag till protokollet på vår hemsida.
Det av vikt som beslutades var att vi välkomnade 4 nya medlemmar: Kjell-Åke, Hans, Lars och Henrik
samt att nästa årsmöte kommer gå av stapeln i samband med en utflykt till Treriksröset.

Årsmötesdeltagarna.

Mötessekreterare Hans, mötesordförande Thomas och Reine.

I och med tågresan från reaktor 3 till samhället Slavutych som byggdes upp efter katastrofen, fick vi
passera genom Vitryssland. Det var flera av oss som via sina mobiler följde tågets färd och ropade ut när
vi i kvällsmörkret passerade både in och ut ur Vitryssland. För många var det första ”besöket” i
Vitryssland, men inget riktigt besök för oss som räknar länder:-)
I samhället Slavutych var alla trötta och slitna över den första intensiva dagen. Vi var dock ett mindre gäng
som gick ut och beskådade nattlivet på det lokala discot, som var beläget i ett litet hus nära tågstationen.
Med blinkande lampor bakom fördragna gardiner äntrade vi haket. Lokalen bestod av en bar och ett flertal
bord utmed väggarna. 4 stycken babushkor drack och dansade till gamla discodängor. Vi tog det relativt
lugnt, men alla från det lilla Club100-gänget var uppe på dansgolvet. Någon mer än andra dock:-) För vi
har minst en gammal discokung i vårat beresta gäng. Hela tillställningen kändes som någon variant av
”Torsk på Tallinn”. Om minnet är med mig, 20 år efter att jag såg den filmen….
Den andra dagen på Tjernobylutflykten ångrade jag grymt mycket att jag inte la tiden på sömn istället för
det lokala nattlivet, trots att vi hade det oerhört trevligt. Nåväl, under söndagen stod i a f för mig,
höjdpunkten för helgens vistelse på schemat. Nämligen besök i staden Pripyat. Staden som jag tror de
flesta förknippar med katastrofen Tjernobyl. Staden som i princip stått orörd sedan katastrofen. Pripyat
var tänkt som ansiktet utåt för Sovjet. En välplanerad stad som skulle uppvisa det perfekta samhället. Det
skulle det kanske kunnat vara också. Staden ligger omgärdat av grönska och skogar samt med vattendrag.
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Nu är det dock en spökstad, där björkarna tränger upp ur asfalten i gatorna och husen försvinner mer och
mer i den skog som sprider sig fritt. Bostadshus blandas med föreningslokaler, biografer, caféer, förskolor,
skolor, sjukhus samt med promenadstråk och lekparker. Lekparken som blivit som en symbol för både
Pripyat och Tjernobyl hann aldrig invigas. Pariserhjul, radiobilar och lokal för luftgevärsskytte är numera
täckta med mossa och växter. Det har blivit fotografernas favoritplats i Tjernobyl.

Radiobilar i Pripyat.

Naturen har tagit över en radiobil i Pripyat.

Pariserhjulet i Pripyat, det kändaste fotomotivet.
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Pripyat som tömdes på människor och spärrades av efter katastrofen, bevakades av militär för att skydda
staden från plundring och att folk begav sig in i området och sedan tog saker med radioaktiv strålning med
sig ut och därmed själva blev utsatta för hög strålning. Det fungerade något år men i och med
Sovjetunionens fall, försvann militärerna och desperata människor gav sig in i området efter element,
koppar, fönster, dörrar och allt de kunde ta med sig, för att tjäna sig en hacka och/eller att klara sin
livhanke. Med den utsatthet för den farliga strålningen som besöken innebar.
Trots plundring och viss skadegörelse är Pripyat en spökstad som är väl värd att besöka. I och med att vår
guide visade upp bilder på hur olika ställen i staden såg ut innan katastrofen med folkvimmel utanför
affärer, hotell etc blev kontrasterna ännu större till det vi fick se. Att det varit lite skrytbygge över staden
förstår man när man ser t ex biografen som mer eller mindre helt utsmyckad med små mosaikplattor eller
t ex det café nere vid vattnet med de färgade glasfönstren med målningar på.

Biografen i Pripyat.

Mosaik vid biografen.

Porträttmålningar från 1-maj-firande i Pripyat.

Väggmålning inne på en arméförläggning i Tjernobylområdet.

En entré in till en arbetsplats i Tjernobylområdet.

Skyddsmasker i hundratals slängda på marken i Pripyat.
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Skrivböcker med Lenin i en skola i Tjernobylområdet.

Bron utan återvändo in mot Pripyat. Man åker bara ut från Pripyat.

Alla besök inne i byggnader är numera förbjudna. Detta till trots fick vi i a f gå in och se på den
simbassäng som likt nöjesparken blivit något som ofta dyker upp på bild från Tjernobyl/Pripyat. Jag hade
svårt att hålla mig till förbudet att inte gå in i byggnader. Så det var åtskilliga byggnader jag gick in i, det är
bara att erkänna så här efteråt:-) Tilläggas bör dock att det inte var p g a strålningsrisken utanför rasrisken
man inte fick gå in i byggnader. I sjukhuset i Pripyat och i skolor fick man känslan att allt lämnats vind för
våg när staden skulle utrymmas. I sjukhuset ska brandmännens overaller fortfarande ligga kvar i källaren
och det är ett av de ställen med högst strålning just p g a av att brandmännen som försökte släcka branden
i reaktorn utsattes för de högsta strålningsdoserna under katastrofen. Jag och en annan medlem hittade en
nergång till källaren men blev av vår översättare tillsagda att vända om och inte gå ner där. Vår avstickare
från övriga gruppen var över.

Ett populärt fotomotiv – simbassängen, dit det i o f s råder förbud att besöka p g a rasrisk.

Operationssal i sjukhuset i Pripyat – dit brandmännen fördes.

Trappa ner till källaren, som översättaren bad mig och Bengt S vända upp ifrån
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Både fascinerande och en aning bisarrt var de s k ”hotspot” som vi med jämna mellanrum kom nära. D v
s platser som visade extra högt utslag på våra geigermätare. Guiderna hade koll på vart dessa hot spot
fanns, så när de berättade var en sådan plats var belägen, flockades vi andra runt guiden och platsen. Jag
som ”reseledare” hade fått en lite mer avancerad geigermätare. Trots två genomgångar av mätaren och
även med andra Club100-vänner fick jag aldrig klart för mig, skillnaden mellan beta, alfa och det tredje
värdet som jag inte skulle använda mig av. Jag gick på siffrorna. Över 0,2 var det förhöjt riskfyllt värde, så
när mätaren visade 1,0 och mer första gången blev det en aha-upplevelse. Att vi dag nr 2 besökte platser
med värden på runt 15,0 kändes olustigt. Vi utsatte oss endast för dessa förhöjda strålningsvärden under
två dagar. Våra guider som utsätter sig för detta hälften av månadens dagar, för dem måste det vara
oerhört ohälsosamt i längden.
Vi var i a f ett glatt och nöjt sällskap som kom åter till Kiev på söndag eftermiddag och hotel Lybid. Jag
återförenades med min familj och de flesta av oss lånade hotellets toalettavdelning som nog behövde en
sanering efter att vi i Club100 varit där. Många slängde skor, kläder och överdragsoveraller som använts
under Tjernobylbesöket. Hur mycket radioaktivt material vi fick med oss under skor och på kläder får vi
aldrig veta. Mig veterligen har ingen i vårat gäng fått något meddelande från reseagenten att ”USBstickan/mätaren” vi alla hade på oss visat förhöjt strålningsvärde.
”Tjernobylgänget” splittrades upp genom att vi var 31 stycken som senare på kvällen flög till Odessa och
vidare äventyr i Transnistrien medan resterande deltagare åkte till skilda håll i världen, mestadels hem till
Sverige.
Som avslutning kan jag nämna att av oss sju personer på restaurangen Samborobon våren 2018 så deltog
sex av oss på resan till Tjernobyl.

Reine Larshans

En mosaikbit från Tjernobyl smugglade jag hem – nu inlåst i mitt vapenskåp.
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