Logg från MB18b Skårgårdssegling
Datum: 28 augusti 2019
Elevloggare: Folke Stjärnkvist, Anna Marseth, Smilla Isaxson
Lärarloggare: Jan Östman
Hamn: Ornöboda brygga

Elevlogg:
Dag 2:
07:00 Samling för frukost.
08:00 Första intervjun för dagen, ett möte med Bullerös tillsyns kvinna, som sköter om Bullerös
naturreservat och kringliggande öar. En kvinna med många talanger, hon behöver både kunna
sköta djur, tömma dass, måla, snickra och köra båt såklart. Ingen rast och ingen ro, vi far iväg
med Viksten och Petsamo.
10:00 Andra intervjun, nu med Nämdös lantbrukare. Ett knepigt yrke med mycket logistiska problem,
som hur fåren och korna ska förflyttas mellan öar och hagar men även hur maten ska räcka
under torkan. Efter att ha sett en liten lanthandel, får och höns så provade några av oss vad
som hände om man kände på hönsens elstängsel.
Med full fart mot nästa stopp, fiskaren, avnjöt vi vårt superba mid-dags-mål. Intervju nummer tre,
fiskaren lärde oss om det lilla fiskebeståndet som finns, om hur lokala fiskare som han var nästan
utrotningshotade och hur sälar och skarvar problematiserar för dem. Vidareåkning från fiskaren till
natthamnen skedde med fem personer på (nästan) leksaksbåten Petsamo och resterande åkte med
den lite större, före detta minsveparen Viksten. Kvällsmat, bad och maskinrumsgenomgång för de
intresserade har ockuperat kvällstimmarna. Imorgon ser vi fram emot studiebesöket på
vandrarhemmet och restaurangen lokaliserad på Rögrund.
“Erik ät bäst erkkm när bnöstg erik är böäst rerik ör bnäste” - Från våran kära Petsamo skeppare Erik
<3 Emil ville också nämnas eftersom han är bästa matrosen!
Miiip Miip *Petsamos vissla* hälsar Folke, Smilla och Anna från Mb18bäst

Personallogg:
Ännu en härlig dag i skärgården. Allting gick som på räls, med alla 3 besöken / intervjuerna en stor
succé. Ett jättetack till Ann-Sofie på Bullerö som ställde upp i morse kl. 08:00 och gjorde ett suveränt
jobb som vanligt. Stina och hennes man på Östanviks gård försedde oss med en del grönsaker som vi
kommer att avnjuta imorgon och Anders på Björkö berättade om hur fisket och fiskebestånden har
förändrats de senaste åren.

Yvonne har lagat all mat och gjort både ett jättejobb och ett jättebra jobb – maten har varit utmärkt
och flera elever har lyckats stoppa i sig mer mat än vad vi trodde möjligt. Klassen fortsätter att visa
sin bästa sida och är en rolig grupp att åka runt med. Nu har vi bara en intervju och en dag kvar –
”time flies when you are having fun”.

