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PA Bjurling 
inför sitt 
föredrag om
resan till det
havererade
kärnkraftverk
et.



Per Arne Bjurling, styrelseledamot i SPF Seniorerna Ronneby, har 
sedan han år 1974 anställdes som kontrollant vid Uddcomb på 
Verkö, Karlskrona, arbetat inom kärnkraftsindustrin. Han har besökt 
alla svenska verk, varit i Taiwan och USA och även tittat på en 
likadan reaktor som den havererade i Tjernobyl.

Den morgon molnet nådde Sverige, gav strålmätningsutrustningen 
på hans arbetsplats larm, han var kontaminerad. Alla trodde att 
något hänt vid Forsmark.

Haveriet inträffade 26 april 1986 kl 01.23,45
Måndag morgon 28 april blev den känd i Sverige
Måndag kväll 28 april, efter att västvärlden upptäckt vad som hänt, 
informerade sovjetiska myndigheter. 



17-18 juli 2021 besökte Bjurling 
det avspärrade området i 
Ukraina, stort som 4/5 av 
Blekinge.

Staden Pripjat 50 000 inv och 
ett 20-tal byar snabbutrymdes.
Idag har naturen återtagit en
stor del. Delar av strålningen 
har klingat av så att guidade 
turer i vissa områden kan 
genomföras.

Denna Leninbyst står i Pripjats 
utkanter. 



Huvudsakligen europeiska länder har 
hjälpt Ukraina bygga denna sarkofag 
över resterna av reaktorn. Beräknas 
hålla i 100 år.

Sarkofagen från 
bussfönstret.



Naturen tar 
tillbaka 
staden.



Många intresserade av Bjurlings
föredrag om Tjernobylresan.





Det är lite skillnad att titta på TV-filmen från Tjernobyl och att 
höra en person man känner ganska väl, och som varit på plats 
helt nyligen, berätta om det hemska som hände och som de 
flesta av oss har något minne av. 

Själv bodde jag i Täby, strax söder om huvudstråket för det 
radioaktiva moln som drev in över Sverige. PA Bjurling, som 
var bland de första som trodde att Forsmark havererat, ringde 
hem till Gunnel och bad henne stänga fönster och ventilation 
och duscha av sig det eventuella nedfall hon redan fått på sig.

En mycket bra och tänkvärd eftermiddag i Rosa Huset. Tack PA!


