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Läraren Stefan Häggman och eleverna Wiljam Dyjée, Elias Agerdh, Vidar Lindqvist, Gustav Lejonhuvud, Åsa 
Svensson och Virginia Skullman kommer från Sverige. Före ankomsten har de tränat lite finska för att 
deras besök skall bli mera givande. Foto: Benjamin Suomela
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– Det enda jag visste om Stafettkarnevalen innan jag kom hit var att den i år 
firar 50 år, att det skulle finnas mycket människor och att det skulle vara 
mycket oljud, säger Elias Agardh. 

Eleverna från Gripsholmsskolan i Mariefred har åkt buss, båt och spårvagn för att 

komma till Stafettkarnevalen. De är här för att ha roligt, vinna och allmänt uppleva 

Finland. 

Eleverna fick veta om Stafettkarnevalen genom att det finns många finlandssvenska 

lärare i Gripsholmsskolan. De ansökte om att få vara med, och fick äran att delta.
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I skolan fick eleverna chansen att lära sig om karnevalen, om båtsäkerhet inför 

resan och till och med lite finska. Dessutom har eleverna hunnit träna en hel del. De 

började redan för 3 månader sedan och har sedan dess hunnit träna två gånger 

varje vecka. De har hållit på med mycket intervallträning och växelträning.

– På vägen hit fick vi bara köpa godis för 50 kronor för att vi skulle orka springa. 

Läraren tycker att vi istället kan köpa hur mycket vi vill på vägen hem, så att det 

inte stör tävlandet, säger Åsa Svensson lite snopet.

Den lilla gruppen på tjugo elever kommer på lördag att besöka domkyrkan och 

Sveaborg förutsatt att de inte kommer till final. De åker hem till Sverige på lördag 

kväll.

– Det har varit både roligt och spännande att få springa. Det mest skrämmande är 

allt ljud som man hör medan man springer. Jag kan fortfarande inte förstå att jag är 

så långt borta hemifrån, säger William Dyjée.

– Det har varit jätteroligt, jag har skrikit så mycket att jag knappt har någon röst 

kvar, säger Virginia Skullman.

 

Christoffer Steffansson

 

Vad vill du att vi bevakar på stadion i år? Mejla oss på stafett@hbl.fi 
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