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PORTRÄTT

Sommaren i Sydkorea
I en gul byggnad på Ljungskile folk-
högskolas marker sitter två nervösa 
journaliststudenter och diskuterar 
sommarminnen. Julia berättar om sin 
tid i Seoul.

I skolans bibliotek har vi hittat ett litet 
hörn med bord och bekväma fåtöljer där vi 
kan sätta oss ner och lära känna varandra. 
Jag sätter mig ner mittemot min klasskamrat 
Julia Remnerud, för en intervju

Jag frågar Julia om hon har något sommar-
minne att dela. Hon börjar direkt prata om 
sin sommar år 2019, då hon fick göra en 
trevlig sommarresa.

– Jag åkte på en språkresa till Sydkorea. Jag 
skulle spendera tiden i Seoul, som är huvud-
staden i landet.

Julia berättar lite om hur förberedelsearbetet 
såg ut, och kring den stress som fanns. Hon 
skulle studera vid Kyung Hee universitetet, 
så hon behövde även få ordning på visum 
inför resan.

– Det gick för det mesta bra. Någonstans 
runt slutet av maj blev det ju lite stressigt 

då jag behövde fixa visum i och med att jag 
skulle stanna mer än tre månader.

Hon berättar att resan dit gick bra, men att 
det var lite krångligt att hitta när man väl var 
framme, trots tidigare erfarenhet.

 – Jag spenderade fem dagar i Seoul under 
påsklovet, så jag hade ändå lite koll på flyg-
platsen, men jag hade lite problem med att 
hitta till mitt boende. Adressen gick inte 
att hitta i GPS:en, och 
jag hade inte riktigt 
lärt mig läsa Koreanska 
ännu, så jag irrade om-
kring där i en timme 
innan jag hittade fram.

Tillslut hittade hon 
ändå fram till sitt bo-
ende, och kunde invänta skolstarten redan 
nästa dag. Hon beskriver hur hon blev tagen 
av skolområdet med ett leende på läpparna.

– Jag har aldrig varit på ett campus på det 
sättet innan, det var verkligen jättestort.

Hennes första tid på universitetet var ganska 
stressig, då hon varken kunde språket eller 
kände någon där, men efter ungefär en må-

nad började det lugna sig. Hon stannade i 
Sydkorea i två månader, men valde att åka 
hem till Sverige innan terminen avslutats.

– Vi hade halvtidsexamen i slutet av juli. Tal-
delen gick sådär, men läs- och hördelarna 
gick båda ganska bra. Sen var det slutprov 
i slutet av augusti, men då hade jag redan 
åkt hem.

När jag frågar vad som fick henne att åka 
hem beskriver hon en 
situation som är alltför 
igenkännbar för många 
studenter runt om i 
världen.

– Det blev för myck-
et, och jag mådde inte 
direkt jättebra mentalt 

under denna tiden, så det var kanske inte 
den bästa perioden att göra detta.

Trots detta är hon nöjd med sin resa. 

– Jag ångrar inte att jag åkte dit. Jag hade 
många bra stunder.
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