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Upplysning och uppror
I november åkte 18 studerande på en spännande resa till
Paris, ett projekt som Lärkan ordnade för första gången.
Inför denna resa skulle alla jobba med ett projektarbete som
de sedan fick presentera för varandra i Paris. De ämnen som
behandlades hörde till samhällslära, filosofi och litteratur,
men främst historia, något som Frankrike ju har mycket av.
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stor utsträck
Han lyckades erövra enormt
Som projektresan
ning bestod
stora områden och under
utlovat fick vi även
vår resa av att
resan fick vi ta del av
alldeles unika upputforska ga
historien bakom dessa
torna i Paris.
händelser.
levelser och insikter
I och med att
om den franska
ÄNDÅ VAR INTE dagarna
Paris är en miljonstad
litteraturen.
enbart fyllda av sevärdhe
med en massa sevärdhe
ter fanns det ingen chans
ter och historiska monu
ment. Vår härliga reseledare
för oss att hinna ta in allt
Birgitta visade runt oss i Louvren
staden har att bjuda på. Vårt
hotell låg väldigt centralt och det var
där vi fick beundra de vackra konstver
lätt att snabbt ta sig fram i hela Paris med
ken av de största konstnärerna, som exem
metron. Under de fem dagar som vi vista
pelvis Leonardo da Vinci. Till vår förvåning
behövde vi inte köa längre än fem minuter
des i staden såg vi bl.a. ståtliga attraktioner
för att se den berömda Mona Lisa. Givetvis
såsom Eiffeltornet och Triumfbågen. Någ
ra tappra studerande tog sig även ända upp
hann vi inte se allt, eftersom Louvren är så
otroligt stor, men vi fick se en hel del spän
till toppen av Triumfbågen, till observa
nande konstverk.
tionsdäcket, längs den smala spiraltrappan
som aldrig tycktes ta slut.
Som projektresan utlovat fick vi även
Vägarna i Paris ledde oss även till
alldeles unika upplevelser och insikter om
Place de la Concorde, där giljotinen hade
den franska litteraturen. Då vi besökte det
sin fasta plats under franska revolutio
majestätiska mausoleet Panthéon, kunde vi
nen, som inleddes 1789 och som kom att
se Frankrikes mest kända personer begravda
innebära flera förändringar i det franska
i ett underjordiskt utrymme där man nästan
samhällssystemet. Vi fick höra om hur
kunde höra ekot från tiderna då de kämpade
franska revolutionen började på grund av
för sina enorma framgångar.
stort folkligt missnöje och om vad som
Bland annat Victor Hugo (som med sin
succéroman Ringaren i Notre Dame gav en
hände under och efter den. Just Place de la
helt ny framtid åt katedralen Notre Dame)
Concorde har en väldigt stark koppling till
och Emile Zola (naturalismens fader och
franska revolutionen, bland annat för att
författare av det politiska brevet J’accuse!)
Ludvig XVI och hans fru Marie Antoi
levde båda i 1800-talets Frankrike och lig
nette blev giljotinerade där.
ger nu i Panthéon. Eftersom vår resa hade
Vid Hôtel des Invalides fick vi höra om
filosofi som ett av sina ämnen och upplys
tiden efter franska revolutionen, det vill
ningen som en av tidsperioderna, var det
säga Napoleontiden. Tack vare att man
även mycket speciellt att kunna se upplys
hade infört allmän värnplikt hade Frank
ningsfilosofen Jean Jacques Rousseaus grav
rike ett klart militärt övertag, i förhållande
direkt då man gick ner för trapporna till
till sina grannar. Vi fick även höra om hur
mausoleet.
Napoleon lyckades bli så framgångsrik.
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Paris
DENNA PROJEKTRESA HANDLADE inte heller
enbart om historia, utan även också om mera
aktuella händelser som inträffat i Paris och
Frankrike överlag under det senaste decenniet.
Bland de händelserna fanns terroristattacker
och andra samhälleliga problem och orolighe
ter, som t.ex. gula västar-rörelsen. Den historia
som vi fått smaka på i ett tidigare skede under
resan gav också en otroligt bra grund för att
inte bara förstå händelserna på ett djupare
plan, utan också att koppla ihop dem med
annat som sker runt om i världen.
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NÄR DET SEDAN blev dags att åka tillbaka till Finland

gjorde vi det med blandade känslor. Såklart kän
des det synd och trist att lämna den otroligt vackra
staden Paris som vi blivit bekanta med under veckans
gång, men som man säger: “Borta bra men hemma
bäst”. När vi sedan landade i Finland en sen fredags
kväll, och möttes av snö, var vi alla otroligt tacksamma för att vi fått ta del av en så fin resa
med så många fina minnen.
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