I marts tog vi på studietur til Lahti i
Finland. Her skulle vi deltage i undervisning på designskolen Sal Paus. Her
både lærte og oplevede vi en masse,
hvilket vi har lavet en dagbog over.

Søndag: Finland here we come!
Vi mødtes I Billund lufthavn ca. kl. 10. Tjekkede ind og fik købt sn acks til turen. Ankom i
Helsinki ca. kl. 15, kørte til Lahti i lejet bil,
fandt vores hus og fik vores nø gle efter mindre kommunikations udfordringer med en ellers meget sød dame . Aftenen blev afsluttet
med indkøb.
Mandag: Moi [Mojn]
Første skoledag i Finland, Johnny hentede os
ved huset og kørte os til skolen. V i mødte vores lærere og blev derefter vist rundt på skolen. Vi fik stillet vores første opgave, et hult
vedhæng. V i gik derefter i gang med at skitsere på vores smykke. Efter en vurdering af
størrelsen på vores smykke købte vi vores materialer.

Tirsdag: “I say sometimes; shit happens”
Vi fik i løb et af mandagen udformet vores
smykke, og Hannu (vores lærer) hjalp os med
at trykke vores plader . Vi begyndte herefter
at save motiverne ud i vores buede plader.
Christian var så uheldig at knække et bor,
Hannu tog det heldigvis pænt og blev ofte citeret efterfølgende.

Onsdag: ”XL Menu please”
Vi arbejdede videre på vores smykker , og gik
bl.a. i gang med at lodde. Vivar også ude at se
skolens designlinjes smykker støbt i is. Dagen
blev sluttet af med en tur ud at spise på en
ægte italiensk restaurant; Mamma Maria.

varm kakao med skumfiduser.

Fredag: ”Friday. I’m tired…”
Første gåtur til skole, vi arbejdede igen videre
på vores smykke, og fik mere eller mindre
færdiggjort dem. Vi f ik fri allerede til middag ,
og gik ned i byen og kiggede butikker og spiste
frokost. Efter det gik vi hjem og fik en mere
eller mindre ufrivillig eftermiddagslur.

Torsdag: ”That’s why I prefer gold” Vi
arbejdede igen videre på vores smykke. Vi

renoverede og polerede. Efter skole skulle vi
på vores første gåtur hjem. Vi var inde på en
isdækket fodboldbane, og gik ned til den nært
liggende sø ”Lake Vesijärvi”. Ude på isen var
der ryddet et spor beregnet til skøjteløbere, vi
fulgte sporet og fandt en rigtig hyggelig lille
café - ”Café Kariranta”, en gammel
restaureret stationsbygning. Her fik vi lækker
kage og Lørdag: ”Rød grød med fløde” Vi
havde billetter til en ædelstensmesse, som vi
havde fået igennem en af eleverne på skolen.
Denne blev afholdt i ”Lahden Jalo- Ja
Korukiviharrastajat ry”, ved en gammel
væddeløbsbane. Her købte vi lidt forskellige
sten, og kiggede på de spændende stande. Vi
mødte bl.a. en af sælgerne - en mand der
havde været i Danmark for mange år siden, så
han genkendte sproget.

Søndag: ”ZZZ”
Søndag blev der ikke udrettet ret meget, vi
havde en rigtig afslapningsdag, hvor vi
forkælede os selv med pandekager.
Mandag: T-Man West
I 2. uge skulle vi prøve kræfter med gravering
med vores Lærer Tarja. Tanja og Christian
brugte det meste af dagen på at slibe stikler til
dette. Efter skole blev vi hentet af Teemu (TMan West), en af de studerende, som tog os
med på sightseeing i området. Vi så
Kiikunlähde som er den største kildevands sø
i Finland. Efter det tog vi ud og så Bull’s Eye,
som er en form for klippeformation, som har
fået dens navn efter den lidt specielle form.
Dernæst tog vi op og så Lahtis skihop-område,
og de enorme ramper. Herfra gik turen videre
til Lahtis ikoniske telefonmaster, hvorfra der
er en fantastisk flot udsigt. Dagen blev
afsluttet med en god, stor aftensmad, og så
var det hjem og i seng.

Tirsdag: Gravering pt. 1
Tanja og Christian startede med deres gravering, mens de andre arbejdede på et selvvalgt
projekt, og deres stikler.

Onsdag: Gravering pt. 2
Emma, Søren og Tanja gravered e, og ellers
blev de r fortsat arbejdet videre på de selvvalgte projekter. Eftermiddagen blev brugt på
en inspirationstur i Lahtis centrum.

Torsdag: ”Are you serious!?”
Der blev arbejdet videre på graver ing og de
selvvalgte projekter.
Eftermiddagen blev
brugt på ski i Lahtis skisports område. Dette
var for nogle allerførste gang, og derfor en udfordring. Efter ca. 4 tim ers ski, gik turen til en
nærtliggende burgerbar så kalorietanken
kunne blive fyldt op igen.

Fredag: ”Bare en enkelt mere”
En kort skoledag, hvorefter vi gik hjem og
gjorde rent og sørgede for, at lejligheden var
klar til check-out. Da rengøringen var færdig
gik vi ned i byen og mødtes med Teemu, som
tog os med på en sportsbar, hvor vi spillede
pool og spiste aftensmad. Herefter fik vi os
nogle ”forfriskninger”. En god og hyggelig
afslutning på vores studietur til Finland.

