30

INFORMATION REJSER EFTERÅR 2013

/ Reportage Ukraine

Spred
Information



... fortsat fra side 29

bliver det også tid for de andre rejsende at gå til ro.
For hver jernbanesvelle, lokomotivet æder i mørket, bliver Vest
langsomt skiftet ud med Øst. Ved
tretiden om natten, omkring halvvejs
på rejsen, ankommer vi til Ukraines
hovedstad Kijev. Byen ligger på begge
sider af ﬂoden Dnepr. Omtrent på
midten deler den landet i en vestlig
og en østlig del. Med 2.290 kilometer er Dnepr en af Europas længste
ﬂoder. Den skærer sig vej mod syd
før den løber ud i Sortehavet.
Dnepr er en vigtig naturlig grænse, da man traditionelt har skelnet
mellem områderne på henholdsvis
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• Strukturen og arkitekturen i Lvivs
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historiske centrum udviser en
blanding af gamle østeuropæiske,
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• Bygningen Dersjprom i Kharkiv

Sms koster 0 kr. + alm. sms-takst, betales via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København.
Tilbuddet er gratis og uforpligtende og prøveabonnementet stoopper af sig
selv. Tilbuddet gælder kun hustande i danmark, der ikke har abonneret de
seneste 12 måneder.

var den højeste i Europa, da
den stod færdig i 1928. Opført i
konstruktivistisk stil står den som
symbol på industrialiseringens
begyndelse og tiltro til det
socialistiske eksperiment

højre og venstre bred. Historisk set
har polakkerne haft stor indﬂydelse
vest for ﬂoden, mens det samme gælder for russerne på den østlige side.
Groft sagt er vest præget af landskaber med smuk natur og landbrug
og stolthed over at tale ukrainsk.
Mens øst er karakteriseret af sværindustri – minedrift i Donbas og produktion af maskiner – samt udbredt
brug af russisk. Forskellen er også
politisk. Den siddende præsident
Viktor Janukovitj fra Regionernes
Parti henter primært sin støtte på
den østlige side af ﬂoden. Særligt
blandt landets mere end otte millioner etniske russere, der fortrinsvis er bosat her. I vest er der større
opbakning til den nu fængslede ledende oppositionspolitiker Julia
Timosjenko. Hun markerer sig ved
at ville have Ukraine med i EU og
NATO. Desuden er hun modstander
af at forlænge kontrakten, der giver
Rusland lov til at have sin Sortehavsﬂåde liggende i Sevastopol. Den by
er oﬃcielt ukrainsk, men ﬂertallet
af indbyggerne er russere.
I øst kan man visse steder støde
på stor rigdom. I Kharkiv og Donetsk
har oligarker etableret succesrige
fodboldklubber, der er milliardforetagender og blandt de bedste klubber
i Europa. FC Metalist Kharkiv optræder tilfældigvis i nationalfarverne
og slår på en lørdag eftermiddag
FC Sevastopol 3-1 på hjemmebane.
Alt forvandler sig til et gult og blåt
virvar af begejstring, når de 30.000
fans fejrer en scoring.

• Der er langt mellem turisterne i
den ukrainske del af Karpaterne,
så her kan man ofte have naturen
for sig selv. Vandreture arrangeres
f.eks. af:
activeukraine.com

➙

Russisk indﬂydelse
Kharkiv har ikke Lvivs klassiske skønhed, men derimod et spændende
vartegn i Dersjprom-bygningen på
Frihedspladsen. Den har været med

