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En resa att minnas

Viken, Mölle, Kullaberg
Vi landade på Köpenhamns flygplats i Danmark den 29 juni, därifrån tog vi tåg och färja över till Helsingborg. Mammas
gamla kompis Madde kom och hämtade oss vid färjelägret och vi åkte till hennes hus i vackra Viken vid havet, lite norr
om Helsingborg. Viken är ett mycket charmigt litet samhälle. Maddes hus ligger nära havet, det var fint väder och vi
badade mycket. Samma dag vi kom var vi bjudna på en dubbel 50-års fest vid hamnen i Höganäs, två av min mammas
gamla studentkompisar fyllde år. Jag träffade också mina vänner, vi hjälpte till och serverade på festen. Vi spenderade
några dagar i Viken och Madde och hennes familj visade runt oss, vi åkte bl.a. till Nimis i Landonia vilket ligger nära
Mölle. Nimis är ett unikt konstverk i form av ett mäktigt träslott. Det är ett populärt utflyktsmål som lockar besökare från
hela världen som klättrar på sluttningarna. Det kontroversiella konstverket är byggt av gamla träplankor av konstnären
Lars Vilks. Under två år byggde han detta i smyg på en av Kullabergs mest svårtillgängliga stränder innan han
upptäcktes av myndigheterna. Nimis var en väldigt inspirerande plats för mig för att jag älskar konst. Det var en magisk
erfarenhet och så annorlunda plats som jag aldrig kommer att glömma. Alla som har besökt Nimis är nu medborgare i
Landonia så jag är en av dem!

Halmstad, Ugglarp
Efter Viken åkte vi vidare upp längs västkusten mot Båstad
och sedan Halmstad. Vi stannade en natt i Halmstad där vi
träffade en kompis till mamma och mig. Vi gick alla till en
pub mitt i stan nära vårt hotell och såg på semifinalen i
fotbolls VM damer, Sverige spelade mot Nederländerna.
Tyvärr förlorade Sverige men ändå var det en kul och
engagerande fotbollsmatch. Nästa morgon körde vi till
Ugglarp, som ligger norr om Halmstad, där vi träffade mer
vänner. Ugglarp är en liten ort som ligger i Falkenbergs
kommun och är en så kallad sommarort, då de flesta
husen är sommarstugor. Våra vänner som äger stugan
kommer ifrån England men båda föräldrarna är svenska,
dottern Maya är i samma ålder som mig. Vi var tvungna att
prata svenska tillsammans och inte engelska för att
förbättra vår svenska. Det var fint väder men lite kallt i
Ugglarp så vi badade inte. Våra föräldrar hade köpt
billgetter till Gyllene Tider så de åkte in till Halmstad där
konserten var på kvällen. Tyvärr fick jag ingen biljett men
jag vet inte riktigt vilka Gyllene Tider är så det gjorde inte
så mycket, Maya, och två andra vänner från Österrike hade
kul hemma i stugan.

Åsa, Borås
Efter helgen hos våra Englandsvänner i Ugglarp åkte vi till fler vänner från London som har stuga i Åsa. Vi har inbjudna
på en återträff av min mammas gamla kollegor från London. Det var kul att träffa alla och min gudmor Linda kom också
dit med hennes två barn. Vi åt god mat och spelade spel hela dagen. Mamma och jag sov över där och på morgonen
gick vi ut och sprang och åt en god frukost på deras uteterrass innan vi åkte vidare mot Borås där min mormor,
morbror, moster och mina kusiner bor. Borås ligger i Västergötland och är känt för sin textilindustri, Borås kallas också
för regnstaden. Vi stannade i Borås i en vecka, vi åkte till stan, shoppade kläder, åt lunch ute och mormor visade oss
hennes favoritmatställen. Borås är känd för sin textilindustri, det finns många bra klädaffärer i Borås och det finns ett
universitet för textildesign. Jag är väldigt intresserad av konst och textildesign och jag har funderat på att möjligen
studera i Borås. Vi har vart i Borås många gånger förut, eftersom min familj bor där så att komma till mormor är som att
komma hem. En dag gjorde vi en utflykt, min kusin Tilda, mormor, mamma och jag, vi åkte till Torpa Stenhus vilket
ligger 28 km sydost om Borås vid Torpasjön. Torpa Stenhus är en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar, det var
intressant att lära mig lite mer om de lokala historiska byggnaderna nära Borås.

Värnamo
Vi gjorde också en lite längre utflykt över helgen.
Mamma tyckte att det skulle vara kul att visa mig
hennes stad där hon växte upp så mormor, mamma
och jag reste till Värnamo, som ligger ca 11 mil söder
om Borås. Mormor fick bo hos hennes gamla
väninna och mamma och jag bodde med mammas
bästa kompis och hennes dotter. Värnamo är en fin
liten stad som ligger i Småland.
Vi stannade i Värnamo hela helgen och gjorde
många olika saker. Den häftigaste attraktionen jag
upplevde var Vandalorum, vilket är ett konst- och
designmuseum. På museet såg vi konst gjort av
kända svenska designers, det fanns en bred variation
av konststilar som har imponerat mig och inspirerat
mig att utforska olika konststilar i mitt eget arbete
eftersom jag studerar konst som ett av mina HSC
ämnen. Vi åt en mycket traditionell Småländsk lunch
på museets restaurang, isterband med dillstuvad
potatis och inlagda rödbetor. Väldigt gott men
mäktigt.

Efter Vandalorum åkte vi till Bruno Mathssons utställning, Bruno Mathsson var en av Sveriges mest framgångsrika
möbeldesignare. Organiskt och bekvämt sittande är hans främsta signum liksom hans glasade hus. Utställningen, som
är i hans tidigare bostad, visade Mathssons bästa och mest kända möbeldesign. Hemma i Australien har vår familj ett
matbord designat av Bruno Mathsson. För mig och mitt konstintresse var det en väldigt intressant att uppleva och se så
mycket inspirerande och hållbar konst och design. När vi var i Värnamo fick jag också chansen att se min mammas
gamla gymnasieskola. Hon berättade allt för mig om gymnasieskolan i Sverige och hur skolsystemet skiljde sig jämfört
med skolan i Australien. Det känns som att skolan i Sverige är mycket mer avslappnad än i Australien på grund av att
eleverna inte har skoluniform och under rasterna kan eleverna gå på stan och till och med bada i sjön som ligger nära
skolan, detta skulle aldrig vara tillåtet här i Australien. Det var väldigt intressant att se skillnaden mellan hur min mamma
växte upp jämfört med hur jag har växt upp.

Stockholm
Efter vårt besök i Värnamo körde vi tillbaka till Borås
och släppte av mormor och sedan körde vi vidare till
Stockholm där vi skulle träffa min morbror Niklas och
ännu mer vänner. Stockholm är Sveriges huvudstad,
staden ligger vid Östersjön på gränsen mellan
landskapen Södermanland och Uppland. Jag har
varit i Stockholm flera gånger och denna gången
spenderade vi fyra dagar i Stockholm det känns alltid
viktigt att åka till huvudstaden och hälsa på morbror
Niklas “Nicke”.
Första dagen i Stockholm visade Nicke runt oss, han
verkar kunna allt om Stockholms stad och älskar att
guida runt oss och visa sina smultronställen. Vi hyrde
elektroniska skotrar som är väldigt populära i Europa
nu och finns över allt. Det var superkul att åka på
skotrarna för att det gick ganska fort. Det var kul att
prova på det i Stockholm för att jag tror inte att
Sydney kommer introducera dem och om vi gör det
kommer det att bli för mycket regler.

Under tiden vi var i Stockholm vi gjorde
mycket sightseeing. Vi gick runt i Gamla
Stan, vi besökte Kungliga Slottet, Vasa
museet, ABBA museet och jag lärde mig
mycket om Stockholm och dess kända
attraktioner. En dag ösregnade det och
det var kallt så vi gick in på Grand Hotell
och drack eftermiddags te och kaffe.
Sedan gick vi och åt middag med vänner
på Lisa Elmqvist på Östermalmstorg där
Nicke jobbade och serverade oss i baren.

Fågelsudd
När Stockholms vistelsen var slut åkte vi söder ut längs östkusten till Fågelsudd som ligger söder om Västervik och
Oskarshamn. Där hälsade vi på mer vänner och bodde i deras sommarstuga. Vi spenderade en långhelg i Fågelsudd
med mammas kompisar från universitetstiden och deras barn som var i min ålder. Det var så kul att träffa alla och vi
hade det så härligt i Fågelsudd, nästan varje dag var det ca 25-30 grader och det var soligt och varmt. En kväll åkte vi
på båt till en jättefin liten ö, vi hade planerat att äta lite mat där men det började att regna så vi tog båten tillbaka.
Dagen efter var vädret perfekt och vi åkte båt igen. Vi provade att åka knee-board, en bräda som man sitter på knäna
med och åker efter båten. Alla tyckte att jag lärde mig tekniken snabbt och kunde hoppa upp direkt för att jag är vad
vid att surfa i Australien men det var rätt svårt att komma upp på brädan ändå. Till slut gjorde jag det och det var väldigt
kul.

Kalmar
Sedan åkte vi till Kalmar vilket är en av städerna min mamma studerade på universitet i. Vi bodde på historiska
Stadshotellet på torget mitt i stan. Kalmar är en mycket arkitektonisk och vacker stad. Den var en av Nordens viktigaste
handelsstäder under 1200 talet, så mycket historia, vilket min mamma älskar och visade runt mig på alla historiska
platser. Hon visade mig Linné Universitetets byggnader där hon studerade och var hon bodde. En av de mest
anmärkningsvärda attraktionerna vi såg var Kalmar slott. Ett helt fantastiskt slott och ett av de mest bevarade
renässansslotten i Sverige. Slottet har spelat en avgörande roll i Sveriges historia alltsedan det började uppföras
vid 1100-talets slut. Jag fick lära mig mycket historik om slottet genom att vi gick på en guidad tur. Vi hade också turen
att se Van Gogh Alive, en grafisk konstutställning som visar Van Goghs verk under hela hans liv och vilka perioder han
gick igenom både emotionellt och arbetsmässigt. Utställningen var en otrolig upplevelse med vacker musik och
reflekterande konstverk. När min mamma var student i Kalmar hade de en vikingafest på slottet då alla var utklädda till
vikingar och betedde sig som vikingar, en del anlände till och med till festen med båt som var dekorerade som
vikingaskepp.

Öland
Nästa dag kom min morbror Nicke ner till Kalmar från
Stockholm och vi åkte tillsammans över till Öland.
Det blev en full dag vi åkte över den fina Ölandsbron
och upp längs den östra kusten norrut och stannade
till vid olika attraktioner, väderkvarnar, runstenar och
små byar. Nicke sa att han hade lärt sig läsa runskrift
när han gick i skolan men jag tror inte riktigt det var
sant men en jättekul översättning. Det var mycket fint
väder och så vi åkte och köpte färska räkor vid Böda
fiskehamn och åkte till vackra Böda strand för att äta
lunch, sola och bada.
Efter det åkte vi till naturreservatet Trollskogen och
gick en lång promenad där vi såg flera vrak och
gravrös. En otroligt vacker kväll och magisk natur.
Vi åkte sedan vidare mot Borgholm där vi bokat
boende på en gammal Herrgård. Vi gick ner till
hamnen tittade på solnedgången sendan åt vi
middag på en restaurang och lyssnade på en duktig
musiker som spelade gitarr och sjöng.

Dagen efter regnade det så vi beslutade att åka tillbaka mot Kalmar men innan dess besökte vi Borgholms slottsruin
och Soliden, där Kungafamiljen spenderar mycket tid under sommarmånaderna. Det blev ett kort besök gå grund av
regnet men fint var det ändå.
Väl framme i Kalmar checkade vi in på Slottshotellet en vacker gammal byggnad nära slottet. På kvällen gick vi på en
jättefin restaurang det var sista kvällen med Nicke. Nästa morgon körde mamma och jag vidare mot Blekinge, vi
stannade till i vackra hamnstaden Karlskrona och sedan körde vi mot Ronneby. Vi hade bokat boende på en gammal
herrgård som heter Hoby Kulle. När vi kom fram dit blev vi lite förvånade, eftersom vi såg en skylt som sade att det var
stängt. Det var helt öde men vi parkerade bilen och gick upp mot ingången. Ingen var där vi ropade hallå och det kom
ut en tant som bad oss vänta för att bli incheckade. Det var lite läskigt och verkade som om vi var de enda gästerna på
hotellet. Vi blev visade till vårt rum som låg på högsta våningen och hade en lönndörr, mycket spännande och spökligt.
Vi gick online och började undersöka mer information om herrgården och det var listat under en rubrik som hette
spokhus.se. Websidan berättade att gården hade byggts på en gammal gravplats från vikingatiden och under 1840-

Ronneby, Lund, Malmö
talet ägdes den av en man vars fru dog av kolera endast en vecka efter de hade flyttat in i herrgården och strax därefter
blev mannen mördad av stråtrövare. Det stod att kvinnan som dog där, den så kallade vita damen, setts glida igenom
salarna på herrgården och att vikingar spökade i källaren eftersom de var upprörda att deras begravningsplats
vanhelgats. Det var lite svårt att sova jag tyckte det knakade i väggar och dörrar men såg ingen vit dam som tur var.
Dagen efter körde vi mot Lund och Malmö. Vi stannade till i Lund och besökte Lunds Universitet, där min mamma läste
sista året och tog sin examen. Vi gick in i domkyrkan som är från tidigt 1100 tal och besökte kryptan där det fanns flera
kistor och gravhällar. Efter Lund åket vi till Malmö och checkade in på Mayfair Hotell Tunneln mitt i stan. Vi shoppade
presenter till mina bröder och min pappa. Köpte godis och givetvis Marabou mjölkchoklad. Åt middag på en
restaurang vid Lilla Torg, det var en varm och vacker kväll. Nästa morgon den 24 juli, gick vi upp tidigt för att springa i
Pildammsparken innan frukost på hotellet och utcheckning. Vi tog sedan tåget över till Köpenhamnsflygplats och resan
tillbaka till Sydney påbörjades.

Tack Svenska skolan i Sydney
och tack så mycket för
Språkpriset!
Månaden i Sverige var helt fantastik och det var kul att
det bara var mamma och jag som reste runt vi hann med
så mycket och fick uppleva så många platser. Jag är så
tacksam för att jag fick denna möjligheten att resa till
Sverige och verkligen lära mig om landet, prata svenska
och spendera tid med min familj och vänner. Det känns
som jag har förbättrat min svenska och att jag är lite mer
förberedd nu när jag snart ska göra det skriftliga HSC
provet i svenska. Jag rekommenderar alla att ta chansen
om ni har möjlighet och studera svenska som ett HSC
ämne det är så kul och om man vill studera vidare i
Sverige på universitet, som jag är intresserad av, är det
bra att ha ett slutbetyg i svenska på HSC nivå.
Bästa hälsningar,
Filippa Jennings
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