3STA i Stockholm
I april 2009 tok årets russekull turen til søta brors hovedstad, Stockholm. Løping fra hestepolitiet,
nesten bulking av bil, nesten juling og heftig salsadansing. Dette var bare noen av høydepunktene
Stockholm hadde å by på.
Torsdag 16.04: Reise
Grytidlig torsdag morgen tok nærmere førti russ fatt på den lange bussturen. Etter ni timer var vi
fremme på Best Hostel Old Town, hvor vi fikk stablet enhver koffert og enhver russ på trange og
intime, men koselige rom. Etter at alle var ferdig installert tok vi sjumilsstøvlene på og skyndte oss til
en dugelig bar.
Fredag 17.04: Sightseeing, shopping, salsadansing og diverse ulovligheter.
Klassetur krever faglig innhold, noe Per Olav var så vennlig å poengtere for oss opptil flere ganger før
avreise. Byvandring i gamla stan, slottsbesøk og det naturhistoriska museet sto på programmet
denne dagen. Det Naturhistoriska museet anbefales på det sterkeste, her er det mange knapper å
trykke på og 3D‐kinoen, «Fly me to the moon» var en opplevelse. Etter dette fulgte rassiashopping for
de mest desperate, og avslapning på hotellrommet for de som innså at de var slitne.
Utelivet i Stockholm skulle denne kvelden testes for andre gang. Kveldens offer var utestedet
«Calisti». Her gikk både bartenderen og kreditkortet varmt. Da vi hadde innsett våre begrensning, tok
vi fatt på hjemveien, og kom trygt inn innen «sengetid». Noen andre hadde derimot en litt mer
dramatisk hjemtur... Tips: Pynt aldri på en statue i gamla stan!
Lørdag 18.04: Valgfritt museum (shopping), haimating and last night in town!
Mens noen pliktoppfyllende russ dekket brosjyrebehovene for hele kullet lørdags morgen, var det
noen som gikk helt bananas i drotninggatan, Stockholms shoppinggate. På ettermiddagen tok vi en
liten tur til Djurgården og Vattenmuseet med haimating og utstilling av andre skapninger som lever
under vann. Dette var interessant nok, men oppfylte dessverre ikke forventningene vi hadde satt på
forhånd.
Gamla stan er en utrolig koselig, gammel bydel, med gallerier, sjokoladefabrikker og fine
restauranter. På denne siste kveld spiste vi felles middag på en italiensk restaurant, hvor de kunne by
på alt fra skalldyrsuppe til pizza. Mmm mmmm. Alt falt i smak (til og med kelneren).
Stemningen steg betraktelig og vi følte for happy hour på «Calisti» også denne kvelden. Kvelden tok
seg opp til et nivå vi ikke visste fantes da lærerne kom.
Vår tid i Stockholm er over for denne gang, men minnene vil vekke latter hos alle i lang tid framover.
Perfekt russ, perfekte reiseledere, perfekte opplevelser – perfekt tur!
P.S. Vi vil opplyse om at vi i 3STA sendte til enhver tid varme tanker til påbygnings‐russen som var
igjen på Røros.

Alle………

Ved slottet

Vaktskifte……..

