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Det i Sankt
Petersburg som
troligen överraskade
mig mest var hur
västerländsk staden
kändes.
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”SANKT PETERSBURG ÄR EN mycket stor och vacker
stad med stora, gamla, vackra byggnader. Huvudga
tan Nevskij prospekt var bred och lång med mycket
folk, fina äldre byggnader samt flera sevärdheter.
Det i Sankt Petersburg som troligen överraskade
mig mest var hur västerländsk staden kändes. Ar
kitekturen samt alla internationella butiker gav inte
alls ett stereotypiskt ryskt intryck. Trafiken skilde
sig också en hel del från det man ser i Helsingfors.”
– Rasmus Gustafsson
”NÄR VI GICK FÖR första gången från tågstationen
till metron såg vi flera soldater gå bland turisterna.
De var antagligen på väg till jobbet. Många män
och kvinnor var klädda i uniformer. Jag är inte van
vid att se en liknande klädsel på fritiden så ofta.”
– Hanna Kauppinen
”METRON I SANKT PETERSBURG var en stor över
raskning för mig. Metrostationerna var jättefina och
eleganta med olika konstverk och målningar. Sä
kerheten var viktig, perrongen låg djupt ner under
marken, och det tog en stund att komma ner med
rulltrapporna. Sankt Petersburgs metro är ett
av världens djupaste metrosystem. Vagnarna
var gamla vilket gav en viss stämning till
åkandet, och metron var så högljudd
att det till och med var svårt att höra
vad någon sade till en. Metron är det
bästa sättet att röra sig i staden. Det
åker tåg hela tiden och man kommer
snabbt fram.”
– Conrad Lindblom

”I BÖRJAN
AV RESAN

märkte man
hur mycket
svårare det
var att tala
ett främ
mande språk.
Det finns
många ryssar
som inte kan prata
engelska, vilket var
jättebra eftersom man
blev tvingad att försöka tala ryska. Som
ett resultat av det här lärde jag mig mycket
på resan och mina ryska språkkunskaper
ökade betydligt. Jag klarade av hela resan
nästan utan att använda engelska.”
– Sakarias Lindholm

”JAG KLARADE AV ATT läsa skyltar samt
andra texter överallt och kunde också i
någon mån beställa mat på ryska. Dock
kunde det emellanåt vara problematiskt då
jag inte förstod vad något ord betydde, men
det var ändå ganska lätt att använda Google
Translate för att ta reda på det snabbt.”
– Toni Lindholm
”RESAN VAR OFÖRGLÖMLIG och jag kommer
definitivt att besöka staden och landet på
nytt!”
– Niklas Nygård
gymnasiet lärkan

BILD PROJEKTGRUPPEN

Inom ramen för
studierna i ryska åkte
sju studerande och
två lärare till Sankt
Petersburg i september
2018. Gruppen
bekantade sig med
staden och kulturen
samt fick öva på sina
ryska kunskaper både
i samband med ett
skolbesök och i många
praktiska situationer.
Här har några
studerande samlat sina
intryck från resan.
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