RESOR & FRITID
REDAKTÖR: CHARLOTTE SILFVERBERG

TIPS

En
tonåringlm:
i Stockho

Vasamuseet.

Ingela med
dottern Lea
på äventyr i
Stockholm.

ABBA
mossigare
än Vasa!
O
Vuxna och barn
gillar inte alltid
samma saker. Och
tonåringar kan vara
särskilt kräsna. När
Allas reporter tog
med tonårsdottern
till Stockholm fick
Vasamuseet
godkänt, medan
ABBA-museet
kändes för
gammalt...
AV INGELA HARALDSDOTTER
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m man ska åka med
sin tonårsdotter till
Stockholm några
dagar är det viktigt
att planera in aktiviteter. Båda
ska få ut något av resan och
budgeten ska hålla. Man kan
inte bara strosa runt som en
vuxen, sitta på en uteservering,
dricka lite vin, äta gott, titta på
folk och bara vara...
– Vad ska vi göra nu? frågade min dotter Lea, 14, så fort
vi packat upp tredagarsväskan
på hotellrummet i city.
– Vi ska se Stockholm, men
inte förrän i morgon. Då ska
vi bland annat till Djurgården
och gå på museer. I dag tar
vi det lugnt

och kollar var vi kan äta middag, säger jag.
– Jag ska träffa en kompis,
säger hon.
– Du känner väl ingen i
Stockholm? utbrister jag förvånat.
Fast visst gjorde hon det
och med en gång blev det förstås ändrade planer, så lite
flexibilitet får man räkna
med... men så här såg resten
av vår tripp till huvudstaden
ut.

DAG 1

Mot Djurgården
– kul och kultur
Stockholm en so-

lig och varm dag är fantastiskt
att strosa runt i. I Kungsträdgården möttes vi av ett sorl av
glada och pratsamma lunchgäster på uteserveringarna.
Promenaden gick vidare till
Strandvägen och vi följde Riddarfjärden till Djurgårdsbron.
Det finns mycket att göra i
Stockholm, men har man aldrig varit på Vasamuseet ska
man besöka det. Ett ståtligt
och dyrbart skepp som pinsamt nog inte hann lämna kajen förrän det sjönk till botten
av Saltsjön, berättade jag.
– Så snopet! utbrast min
dotter när vi lämnade detta
historiska skepp och hon insåg att det var en minnesvärd
upplevelse.
Vem är Stikkan?
ABBA-museet omfattar inte
en tonårings erfarenheter och
jag förstår att Lea inte kände
igen sig. Knäppa kläder, underliga frisyrer och pinsamma
mössor. Och hon hade ingen
aning om vem till exempel
Stikkan var...
Utanför ABBA-museet kan
man ta 7:ans spårvagn till
Prins Eugens Waldemarsudde. En känsla av ro
och harmoni sprider sig i
kroppen på alla oavsett ålder. Lugnet, målningarna,
skulpturerna, trädgården,
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